
PATVIRTINTA:
Klaipedos Ernesto Galvanausko

profesinio mokymo centro

direktoriaus2}22 m. kovo 24 d.

isakymuNr. V-130

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROX'ESINIO MOKYMO CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro ( toliau - Centro) Korupcijos
prevencijos tvarkos apralas (toliau - Apra5as) nustato pagrindinius antikorupcines politikos ir
korupcijos prevencijos principus, tikslus Centro veikloje, korupcijos prevencijos priemones ir jq
teisinius pagrindus.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 me,fi4 programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m.kovo 10 d. nutarimuNr. XII-|537,,Dellietuvos Respublikos

nacionalines kovos su korupcija2015-2025 metq programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldlir4 istaigU korupcijos prevencijos tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 19 d. isakymu Nr. Z-

191 ,,Del Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavald1ir4istai$+ korupcijos
prevencijos tvarkos apra5o patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos 2020-2023 metq korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. geguZes 28 d. fsakymu Nr. V-802 ,,Del Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-2023 metq korupcijos prevencijos

programos paftirtinimo".
3. Pagrindines Apra5e vartojamos s4vokos:

3.1. korupcija - darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba

priemimas hrrtines ar kitokios asmenines naudos (dovanos, paslaugos, paiado, privilegijos) sau ar

kitam asmeniui uZ atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal einamas pareigas, taip pat darbuotojo

veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos sau arba

kitam asmeniui ar 5i4 naud4 priimant, tatp pat tiesioginis ar netiesioginis sitrlymas ar suteikimas

darbuotojui turtines ar kitokios asmenines naudos (dovanos, paslaugos, paiado, privilegijos) uZ

atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas

darant nurodytas veikas.

3.2. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas

sudarant bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant

atgrasinti nuo korupcinio pob8dZio nusikalstamq veikq darymo.

3.3. korupcinio pobtrdZio teis6s paZeidimas - darbuotojo administracinis, darbo drausmes

ar tarnybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtines ar

kitokios asmenines naudos (dovanos, paiado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat jq
priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tarnybine padetimi, vir5ijant igaliojimus, neatliekant

pareigq, paieidiliant vieluosius ar privadiuosius interesus, taip pat korupcinio pob[dZio

nusikalstamos veikos. Korupcijos rizikos veiksniai - s4lygos, ivykiai ir aplinkybes, galindios

sudaryti prielaidas korupcij ai.

3.4. korupcijos pasirei5kimo tikimybO - prielaida, kad tam tikri istaigos veikl4 veikiantys

i5oriniai irlar vidiniar.irlar individualiis rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

3.5. atsparumo korupcijai lygis pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus

apskaidiuojamas rodiklis, apibiidinantis Centro darbuotojq atsparum4 korupcijai.

II. SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

4. Centras savo veikloje korupcijos prevencijai uZtikrinti vadovaujasi Siais principais:

4.1. teis6tumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymr4 ir kiq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagnndiniq asmens



teisiq ir laisviq apsaug4;

4.2. visuotinio privalomumo -korupcijos prevencijos subjektais gali biiti visi asmenys;

4.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam kitoki4 pagalbq;

4.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat

tikrinant ir perZitirint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasifllymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo

kompetencij4 igaliota igyvendinti tokius pasi[lymus.

III. SI(YRIUS

ANTIKORUPCINES APLINKOS POLITIKOS KURIMO IR KORUPCIJOS

PREVENCIJOS PRIEMONES

5. Centras savo veikloje vadovaujasi ir remiasi antikorupcines aplinkos politikos kflrimo ir

igyvendinimo rekomendacijomis viesajame sektoriuje. Bendrieji korupcijai atsparios aplinkos

ktirimo ir igyvendinimo kriterijai:
. 5.1. Atsparumo korupcijai politika. Centro dokumentas, patvirtintas Centro direktoriaus

isalrymu ir ipareigojantis jo lailqrtis visus Centro darbuotojus.

5.2. Centro darbuotojq tolerancijos korupcijai nustatymas. Centro darbuotojq apklausa

apie korupcrj4, jos toleravim4 arba netoleravim4.

5.3. Korupcijos pasirei5kimo tikimybOs nustatymas, vertinimas ir i5vadg paskelbimas.

Korupcijos prevencijos priemone skirta Centro rizikingoms veiklos sritims nustat5rti ir pastebeti

galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius. Atsakingi asmenys ivertin4 kaip korupcijos

rizikos veiksniai yra valdomi, ar pakanka kontroles procedurq. Motyvuotoje i5vadoje i5vardinamos

Centro veiklos sritys, kuriose nustat5rti rizikos veiksniai, kaip jie yra valdomi(kontroliuojami) ar

kontrole yra pakankama, ar reil<raimtis papildomq priemoniq, kita aktuali informacija.

5.4. Informacijos apie asmenis gavimas. Centro direklorius, siekdamas uZtikrinti, kad i
vadovaujandias pareigas bfitq priimti ir tas pareigas eitq tik nepriekai5tingos reputacijos reikalavimus

atitinkantys asmenys, efektyviai organintoja kreipim4si i STT del informacijos apie atitinkamus

asmenis pateikimo.

5.5. Centro darbuotojq antikorupcinis Svietimas. AtsiZvelgiant i darbuotojq apklausos

apie korupcla jos toleravim4 ar netoleravim4 rezultatus, atsakingas asmuo uZ korupcijos prevencij4

parengia antikorupcinio Svietimo programQperiodi5kam darbuotojq mokymo uZtikrinimui.

5.6. Privaiig interesg deklaravimas. Vykdomas siekiant efektyviai palalinti privadiq ir
viesqiq interesq konfliktus Centre bei uZtikrinti Centro darbuotojq privadiq interesq deklaravimo

proceso kontrolg, paskiriant direktoriaus isakymu atsaking4 asmeni.

5.7. Turto ir pajamq deklaravimas. Vykdomas ir skirtas priZiiireti Centro darbuotojq,

privalandiq deklaruoti turtq ir pajamas, deklaravimo procesq, paskiriant direktoriaus isakymu
atsaking4 asmeni.

5.8. Prane5djrl apsaugos uitikrinimas. Centras siekia suteikti galimybg saugiai ir paprastai

prane5ti apie galimus korupcijos atvejus.

5.9. Tarnybinig paZeidimg tyrimas, vykdomas dalyvaujant korupcijos prevencijos

darbo grupei. Kad Centre nebiitq toleruojama korupcija, siekiama nuolat analizuoti procesus,

nustatyti rizikas, vykdyti antikorupcini darbuotojq Svietim4, precizi5kai tirti padarytus darbo tvarkos

ir tunkcijq paZeidimus.

5.10. Korupcijos prevencijos programos. Rengiant korupcijos prevencijos progrzlmas

Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines

kovos su korupcija 2015-2025 metq programos patvirtinimo" nutarimo gairemis, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktomis programomis, informacija ir
rekomendacijomis.

5.11. Korupcijos prevencijos planai. Priemoniq plano Centre parengimas, koordinavimas

ir igyvendinimas, vykdomas siekiant uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir kryptingq korupcijos

prevencijos ir kontroles sistem4.

5.12.



IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRASO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

6. Apra5o tikslai:
6.1. formuoti pilieting antikorupcing pozicijq ir didinti teisini s4moningum4;

6.2. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireikiti Centre ir jas Salinti;

6.3. uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 Centre, pletoti antikorupcing kult[rq, siekiant

padidinti pasitikejim4 ugdymo institucija.

7. Apra5o uidaviniai:
7.1. maZinti korupcijos pasirei5kimo galimybiq atsiradimq;

7.2. siekti, kas visq sprendimq priemimo procesai bfltq skaidr[s, atviri ir prieinami Centro

bendruomenei;

7.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 Centre, supaZindinti su korupcijos rei5kiniu:

esme, prieZastimis, pasekmemis;

7 .4. skatinti nepakantum4 korupcijos rei5kiniams;

7.5. ugdyti mokiniq bendrqsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos

vertybems, neabejingumas viskam, kas vyksta Salia, s4Ziningumas, atsakomybe uZ veiksmus ir
poelgius);

7.6. sudaryti s4lygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos

prevencij os klausimais;

7.7. viesai skelbti informacij4 apie antikorupcinius veiksmus ir jq rezultatus.

V SKYRIUS
AI\TIKORUPCTNTO SVrnrrVrO PROGRAMU RENGIMAS, ATITTKORUPCTNES

VEIKLOS IR MOKYMO ORGAIIIZAVIMAS

8. Antikorupcinis Centro darbuotojq Svietimas - vykdomas pagal pasirengt4 program4 ir
/ar gaires, atsiZvelgiant i Centro darbuotojq tolerancijos korupcijai lygi, korupcijos atvejus Centre,

korupcijos rizikqir jos veiksnius.

9. Centro antikorupcijos programos tikslas yra neutralintotikorupcijos galimybes, kurios

gali b0ti padarytos Centro darbuotdq: s4moningai, del asmenines ar kitq asmenq naudos;

remiantis klaidinga prielaida, kad tai yra ne nusikalstama veika, o iprastas elgesys; netydia, del

s4moningumo ir supratimo stokos.

10. Centro kovos su korupcija programa nustato Centro darbuotojq elgesio taisykles,

gaires ir mokym4, didinant visq darbuotojq korupcijos ir jos Zalos supratim4, siekiant padeti Centro

vadovui ir darbuotojams laiku nustat5rti galimqkorumpuot4 praktik4 ir uTftirsti jai keli4.

11. Antikorupcinis mokymas -skiriamas visiems Centro darbuotojams, vykdomas

nuosekliai, jo turinys gali skirtis atsiZvelgiant tam tikrq pareigybiq specifik4 bei izikq, su kuria

susiduriama jq veikloj e.

VI. SI(YRIUS
ANTTKORUPCTNTO sVrE,rrVro IGWENDINIMAS

12. Centre vykdant formaliojo Svietimo programas, antikorupcinis Svietimas ir ugdymas

igyvendinamas kaip neatskiriama bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, mokymo programq dalis

siekiant puoseleti asmens dorovg, ugdant pilietiSkum4, asmens teisiq ir pareigq visuomenei , Lietuvos

valstybei supratim4 ir pagarb4.

13. Nustatant Cenho Svietimo antikorupcinio ugdymo tikslus ir uZdavinius, i5skiriama, kad

taiyravertybiniq nuostatq ugdymas ir gebejimq, reikalingq asmens pilietinei pozicijai del korupcijos

formuoti, pletojimas.

14. Centro antikorupcinio Svietimo uZdaviniai:

14.1. supaZindinti mokinius su korupcijos rei5kiniu: esme, jos aprai5komis, prieZastimis,

pasekmemis;

1 4.2. formuoti nepakantumo nuostat4 korupcij os apraiSkoms;

14.3. pateikti kovos su korupcija galimybiq ir biidq pavyzdilius;

14.4. prisideti prie mokymo programose keliamq uZdaviniq igyvendinimo.
15. {gyvendinant antikorupcini Svietim4 siektinas rezultatas - turintis Ziniq apie korupcijos

keliam4 pavojq visuomenes gerovei ir valstybes saugumui, nesitaikstantis su korupcijos aprai5komis

gebantis ir siekiantis jas Salinti asmuo.



16. Antikorupcinis ugdymas (Svietimas) gali biiti formalus ir neformalus:

16.1. formalus Svietimas - kai antikorupcinio Svietimo temos, elementai yra itraukiami i
bendrojo ugdymo kai kuriq dalyhl progftrmas, profesinio mokymo modulius, mokymo programas.

16.2. neformalus Svietimas skatinamos ivairios formalqii ugdymq papildandios

iniciatyvos: seminarai, pilietines akcijos, mokiniq, molrytojq konferencijos, antikorupcinds savaitds,

plakatq ra5iniq konkursai, projektines veiklos ir pan.

17. Antikorupciniam ugdymui integruoti parengti tinkam4 temini kontekst4, kur
antikorupcinems nuostatoms formuotis svarbios sampratos bei vertybes gali btiti perduodamos ir
nagrinej ant kitas aktualias temas.

18. Antikorupcinio ugdymo veiklos numatomas Centro vykdomq progrzrmq igyvendinimo
plane.

19. Antikorupcinio Svietimo organizavimo tvarka:

19.1. Centro darbuotojams organizuojami seminarai, konsultacijos ar / ir pasitarimai,taip
pat ir nuotoliniu bfldu, taikant ivairias skaitmenines technologijas (pvz., el. pa5tu ir pan.);

19.2. Centro mokiniq antikorupcinis Svietimas organizuojamas taikant ivairias priemones

(pilietines akcij os, grupes valandeles, paskaitos, ra5iniq konkursai).

19.3. grupiq vadovai / mokytojai teikia informacij4 Korupcijos prevencijos darbo grupei apie

planuojamas / igyvendintas korupcijos prevencijos priemones / veiklas Centre.

20. Antikorupcinio Svietimo organizavimq koordinuoja bei stebesenq vykdo Korupcijos
prevencij os darbo grupe.

YII.SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

21. Centre igyvendinamos Sios korupcijos priemones:

21.1. veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas, analize

ir vertinimas;

21.2. korupcijos prevencijos programos sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrole;

2I .3 . korupcijos prevencij os programos vie5inimas;

2l .4. prane5ejq apsaugos istatymo nuostatq igyvendinimas;
21.5. prane5imq, kitos gautos informacijos apie korupcinio pob[dZio paZeidimus tyrimas ir

vertinimas;

21.6. informavimas ir nustatytq korupcijos atvejq vieiinimas;
21.7. Centro bendruomenes antikorupcinis Svietimas.

YIII. SKYRIUS
KORUPCTJOS PREVENCIJOS PRTEMONIU IGYVENDINIMAS, PRTEZIUnA rn

KONTROLE

22. Korupcijos prevencij4 ir kontrolg, korupciniq paZeidimq tyrim4 atlieka Centro

direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo su korupcijos darbo grupe.

23. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, Korupcijos prevencijos grupe

einamqiq metq IV ketv. atlieka Centro veiklos srities korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo,

analizes ir ivertinimo proced[ras:

23.1. vie5ina motyvuot4 i5vad4 del korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo Centro

interneto svetaineje;

23.2. teikia Centro veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
nustatymo ir ivertinimo i5vadas;

23.3. teikia pasi0lymus del priemoniq korupcijos prevencijos uZtikrinimui.
24. Informacij4 ar prane5imus apie Centro bendruomenes nariq korupcinius veiksmus

asmenys gali teikti Cento intemeto svetaines puslapyje esandioje skiltyje ,,Korupcijos prevencija"

Siais btrdais:

24.1. nurodytu elektroniniu pa5tu: korupcija@klaipedosgpmc.lt

24.2. gali palikti prane5im4 Centro sekretoriate.

24.3. prane5ti ra5tu darbuotojui atsakingam uZ Centro korupcijos prevencij4 ir kontrolg.

24.4. prane5ti apie korupcija STT telefonu I 5 2663333 ar el.paStu pranesk@klaipedosgpmc.lt

25 . Korupcij os prevencij os darbo grupe i5samiai ir obj ektyviai analizuoj a pateikus prane5imus

/ itarimus del Centro darbuotojq korupcinio pobtidZio paZeidimq ir atlieka tyrime;

25.1. apie atliekamq tyrimq, susijusiq su Centro darbuotojq galimais korupcinio pobldZio



paZeidimais, eig4 informuoj a Centro direktoriq;

25.2. itarimams pasitvirtinus, nedelsdama informuoja Centro direktoriq, o surinktq medliagq

ir irodymus perduoda atitinkamoms teisesaugos institucii oms;' is.g. 'Centro 
darbuotoiai. susioaZin"" r,, or*e5ime sauta informaciia. orivalo uZtikrinti

informacijos konfidencialum[, ireuZtikring lautos- informacij6s konfidenciahino,^atsako LR teises
aktq nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Centro darbuotojai uZ Apra5o paZeidimus atsako LR teises aktq nustagrta tvarka.

27. UZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsako Centro direktorius. Atlikdamas 5i4 pareigq,

Cento direktorius imasi priemoniq, bttinq LR korupcijos prevencijos istatymo igyvendinti.
28. Tvarkos apraias skelbiamas Centro intemeto svetaineje.

29. Apra5as isigalioja nuo jos patvirtinimo datos.


