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MAZEIKIU POLITECHNIKOS MOKYKLOS
ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA

MaZeikiq politechnikos mokykla (toliau - Mokykla) netoleruoja korupcijos jokiomis
jos pasirei5kimo formomis, todel, siekdama uZkirsti keli4 korupcijos apraiSkoms, imasi Siq

()s pngmonlu:

, Korupcijos prevencijos, kitq Lietuvos Respublikos istatymq, ES, kitq teises aktq ir Sios
Politikos nuostatq,

* Korupcijai atsparios aplinkos kurimo principq:
o viesumo ir atvirumo, teikdami paslaugas ir priimdami sprendimus;
o veiklos proced[ry skaidrumo ir ai5kumo;
o darbuotojq motyvavimo elgtis sqZiningai, prane5ti apie korupcij4;
o objekty\umo; proporcingumo;
o atsakomybes uZ priimtus sprendimus;
o pajamq ir i5laidq vie5umo; turto tvarkymo skaidrumo;
o inovaciiq diegimo

Atsparumui korupcijai didinti rengiame ir igyvendiname korupcijos prevencijos program4 ir jos
priemoniq plan4.

, Korupcinio pobiidZio teises paZeidimq (iskaitant, bet neapsiriboj ant):
vL ky5io praSymo, priemimo ar leidimo duoti ky5itiesiogiai ar netiesiogiai;
'vL prekybos poveikiu, piktnaudZiavimo, igaliojimq virSijimo, dokumentq klastojimo;

sukdiavimo, neteiseto praturteiimo ir kt.

Darbuotoiams Veiklai feisinei aolinkai
Siekiame, kad Mokykloj e

dirbtq tik nepriekai5tingos
reputacijos asmenys,
motyvuojame juos elgtis
s4Ziningai ir prane5ti apie
pastebeta korupcij4.
Vykdome darbuotojq
antikorupcini Svietim4

Atliekame korupcijos
pasirei5kimo tikimybes "'

nustatym4 korupcijai
jautriose Mokyklos veiklos
srityse, numatome
priemones korupcijos rizikos
veiksniams Salinti ar
maZinti. Vykdome kit4
prevencing veikl4, kuri
p ade da atp alinti prob I em as

irjas sprgsti.

Vykdydami veikl4 laikomes
Lietuvos Respublikos istatymq bei
kitq teises aktq reikalavimq. Tais
atvejais, kai 5i Politika bei Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises
aktai nenumato atitinkamo elgesio
normq reguliavimo, Mokyklos
darbuotojai elgiasi taip, kad jq
elgesys atitiktq visuomenej e priimtus
skaidrumo, protingumo,
s4Ziningumo ir patikimumo
principus.

NUS+*mO.MEi

teises paZeidimq, o juos padariusiems
taikome atsakomybg.

pozymiq, nedelsdami informuoj ame
teisesausa.

efektyvum4, vertindami darbuotojq
tolerancijos korupcijai lygi, atlikdami
vidinius ir iSorinius tyrimus, vertindami
igyvendinamq prevenciniq priemoniq
poveiki.

Su Sios Politikos nuostatomis privalo susipaZinti ir jomis vadovautis visi Mokyklos
darbuotojai.
Kiekviends Mokyklos darbuotojas gali teikti sillymus del Sios politikos gerinimo.
Politika yra vie5as dokumentas, skelbiamas Mokyklos internetineie svetaineie.


