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MARIJAM POLES KOLEGIJOS ANTIKORUPCINE PROGRAMA

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampole I kolegijos (toliau Kolegija) antikorupcine programa (toliau
Antikorupcine programt ) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su
korurpcija 2015-2025 m,rtq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. XII-1537 ,,[rel Lietuvos Respublikos nacionalinds kovos su korupcij a2Ol5-{:O25 metq
proStramos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (toliau - Korupcijos
prevencijos istatymas) ir iitais teises aktais.

2. Antikorupcine programos tikslai ir uZdaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenes
apsauga nuo esamq ir atsirandandiq korupcijos Saltiniq, kartu visokeriopai ginant visuotinai
pripaZistamas Zmogar s teises ir laisves, su siekiu uZtikrinti veiksming4,
kryptingq korupcijos prer encijq ir korupcijai atsparios aplinkos kfirim4 Kolegijoje

3. Antikorupcine i programai igyvendinti yra parengiamas Antikorupcines programos
igyvendinimo priemoniq rlanas, kuris yra neatskiriama sios programos dalis.

4. Antikorupcinej : programoje vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZiamos
Konrpcijos prevencijos is:atyme ir kituose teises aktuose.

II SKYRIUS
ANTIKORUPC] NES PROGRAMOS TIKSLAI, UZOavTNIAI IR LAUKIAMI

REZULTATAI

5. Antikorupcines programos tikslai:
5.1. Kolegijos ger:snio valdymo uZtikrinimas ir korupcijos tikimybiq maZinimas;
5.2. nulines tolera rcijos korupcijai igyvendinimas ir skatinimas.
6. Sekmingai kov tti su korupcija galima tik tada, kai Antikorupcines programos 5 punkte

i5vardyti Antikorupcijos I rogramos tikslai igyvendinami kaip nedaloma visuma.
7. Antikorupcines programos uZdaviniai :

7. 1 . atlikti korupc: jos pasireiskimo tikimybes Kolegijoje nustatymq;
7.2. igyvendinti k >rupcijos prevencijos priemones Kolegijos darbuotojq viesqjq ir privadiq

interesq derinimo srityje;
7.3' vykdyti koru1 cines aplinkos stebesen4 ir prevencijos priemoniq taikym4;
7 .4. vykdyti antik< rupcini Svietim4 Kolegijoje ir skatinti darbuotojq nepakantumq korupcijai;
7.5. sklandi;iaiigX vendinti Antikorupcing programq ir uZtikrinti uZsibreZtq tikslq tgstinumq.
8. Antikorupcine 1 rograma tikimasi tokiq rezultatq:
8.1. efektyvaus ko upcijos prevencijos igyvendinimo;
8.2. nepakantumo korupcijai didejimo;
8.3. Kolegijos darlruotoiq s4moningumo ir aktyvaus isitraukimo;
8.4. patikimos apl:nkos Kolegijoje sukfirimo.



III SK}'RIU!;
,{N TI KORU PCI]\ES I ROGRAN{OS IGYVEN DINI NIAS, S'IEBESENA, ATSKAITOMYBE

IR ATNAUJINIIIAS

9. Antikorupcin( s programos igyvendinimq koordinuoja ir kontroliuoja uZ korupcijos
prevencijq Kolegijoje a lsakingas darbuotojas ir kiti uZ korupcijai atsparios aplinkos ktrim4
Kolegijoje atsakingi dart uotojai, teises aktq nustatyta tvarka.

10. Antikorupcin :s programos igyvendinimo priemoniq plane nustatomos jos igyvendinimo
priemones, jq 

"ykdymo 
t:rminai, vykdytojai bei laukiamireniltatai.

11. Antikorupcire programa gali blti perZi[rima ir prireikus koreguojama, pildoma.
Antiikorupcine programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas prireikus gali biiti keidiami.

12. Antikorupcin, I programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas gali bflti atnaujinami per
Antikorupcines programr,s igyvendinimo laikotarpi, atsiZvelgiant i :

12.1. Lietuvos Rr spublikos nacionalines kovos su korupcij a 2015-2025 metq programos ir
Lietuvos Respublikos ne cionalines kovos su korupcij a 2015)025 metq programos igyvendinimo
2021)1022 metq tarpinst. tucinis veiklos plano pakeitimus bei institucijos, kuriai Kolegija atskaitinga,
rekomendacijas;

12.2. kiekvienais metais atliekamos korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymo rezultatus
(nustatytas korupcijos grr srnes ir pasillymus del korupcijos prevencijos priemoniq Sioms korupcijos
gresmems sumaZinti ar p r5alinti);

12.3. praejtsio lai kotarpio Kolegijos antikorupcines programos igyvendinimo rezultatus;
12.4. Specialiqiq tyrimq tamybos, kitq kompetentingq institucijq rekomendacijas ir visq

suinteresuotq asmenq pas i[lymus;
I2.5. gaut4 infom.acij4 apie galimas korupcinio pobtidZio nusikalstamas veikas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Antikorupcin: programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas tvirtinami Kolegijos
direktoriaus isakymu bei rkelbiami Kolegijos intemeto svetaineje.

14.Ut' korupcijos prevencij4 Kolegijoje atsakingas darbuotojas ir kiti uZ korupcijai atsparios
aplirrkos kiirimq Kolegijlje atsakingi darbuotojai atsako uZ Antikorupcines progra-os n rosiatq ir
priernoniq igyvendinim4 .eises aktq nustatyta tvarka.


