Šiaulių valstybinės kolegijos
korupcijos prevencijos programos 2021–2023 m.
Priedas
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2021–2023 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Korupcijos prevencijos programos 2021–2023 m. tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Kolegijoje.
Uždavinys
1. Padidinti viešumą ir
atvirumą teikiant
Kolegijos paslaugas ir
priimant valdymo
sprendimus

Priemonė
1.1. Padidinti veiklos procedūrų
skaidrumą ir aiškumą

Vykdytojai
Kokybės valdymo skyriaus vedėjas;
Mokslo skyriaus vedėjas

1.2. Užtikrinti sąžiningą tiekėjų
konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių,
darbų ar paslaugų pirkimą vykdant
viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

1.3. Užtikrinti išlaidų ir pajamų viešinimo
sistemą

Ekonomistas;
Vyriausiasis buhalteris

1.4. Įtraukti Kolegijos personalą į
valdymo procesus

Direktoriaus pavaduotojas strateginei
plėtrai

1.5. Užtikrinti naudojimosi tarnybiniu
automobiliu skaidrumą
1.6. Reglamentuoti nuotolinio darbo
valdymą

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

1.7. Išnagrinėti kolegijos studentų ir
darbuotojų skundus (prašymus,tarnybinius
pranešimus,apeliacijas ir pan.), susijusius
su korupcijos pasireiškimo tikimybe

Kokybės valdymo skyriaus
vedėjas;
Akademinės etikos komiteto pirmininkas;
Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas;
Fakultetų dekanai

Direktoriaus pavaduotojas strateginei
plėtrai

Rezultatų vertinimo kriterijai
1.1.1. Padidintas veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas
(pagal Kokybės vadovą).
1.1.2. Įsitraukimas į Pasaulinio susitarimo (angl. Global
Compact) tinklą; parengta Kolegijos Socialinės atsakomybės
pažangos ataskaita.
1.1.3. Kolegijos registracija Skaidrumo registre (Europos
Parlamentas ir Europos komisija)
1.2.1. Įsitraukimas į elektroninius viešuosius pirkimus
1.2.2. Informacijos apie tiekėjus, kurie neįvykdė ar
netinkamai vykdė pirkimo sutartį, viešinimas
1.2.3. Informacijos apie pirkimus viešinimas Kolegijos
tinklalapyje
1.3.1. Įsitraukimas į elektroninius viešuosius pirkimus
1.3.2. Informacijos apie tiekėjus, kurie neįvykdė ar
netinkamai vykdė pirkimo sutartį, viešinimas
1.3.3. Informacijos apie pirkimus viešinimas Kolegijos
tinklalapyje
1.4.1. Socialinės atsakomybės principų integravimas į
Kolegijos valdymą.
1.4.2. Personalo įtraukimas į sprendimų priėmimo bei
valdymo procesus
1.5.1. Peržiūrėti ir atnaujinti procedūras reglamentuojančius
teisės aktus bei kontroliuoti jų įgyvendinamą
1.6.1. Nustatyti ir įtvirtinti teisės aktais nuotolinio darbo
tvarką bei rinkti grįžtamąjį ryšį apie nuotolinio darbo
formos Kolegijoje aktualijas
1.7.1. Tinkamas ir savalaikis reagavimas (pateikti
pasiūlymai, sprendimo būdai ir pan.) į studentų ir
darbuotojų skundus (prašymus, tarnybinius pranešimus
apeliacijas ir pan.), susijusius su korupcijos pasireiškimo
tikimybe

2
Uždavinys

2. Skatinti Kolegijoje
antikorupcinės aplinkos
kūrimą

Priemonė
1.8. Teisės aktais įtvirtinti sąrašą
darbuotojų, kurie privalo pateikti privačių
interesų deklaraciją bei vykdyti pateikimo
kontrolę
2.1. Formuoti Kolegijos
bendruomenės nepakantumą
korupcijai, skatinti etišką elgesį ir pilietinį
aktyvumą

Vykdytojai
Personalo skyriaus vedėjas

Rezultatų vertinimo kriterijai
1.8.1. Tinkamas ir savalaikis privačių interesų deklaravimas
PINREG sistemoje; išvengta / maksimaliai sumažinta
tikimybė kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktams

Direktoriaus pavaduotojas
strateginei plėtrai;
Kokybės valdymo skyriaus vedėjas

2.2. Tobulinti darbuotojų
kompetencijas antikorupcijos srityje
2.3. Plėtoti antikorupcinį švietimą studijų
procese

Fakultetų dekanai

2.4. Vykdyti švietėjišką
antikorupcinę veiklą

Fakultetų dekanai;
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus
vedėjas;
Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro
vedėjas;
Informacinių technologijų centro vedėjas

2.5. Stiprinti akademinio
sąžiningumo kultūrą, tradicijas
Kolegijoje

Direktoriaus pavaduotojas akademinei
veiklai;
Studijų kokybės specialistas;
Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro
vedėjas;
Fakultetų dekanai

2.1.1. Padidintas Kolegijos bendruomenės
sąmoningumas ir principingumas, motyvuojant neimti ir
neduoti kyšio, pranešti apie korupciją, elgtis sąžiningai.
2.1.2. Atliktos Kolegijos bendruomenės apklausos
(įtraukiant akademinio sąžiningumo, korupcijos
klausimus)
2.2.1. Įgyvendinti darbuotojų antikorupcinio švietimo
mokymai, bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba
2.3.1. Į studijų programas integruoti antikorupcinio švietimo
elementai; studijų dalykuose integruotas antikorupcinis
švietimas (studentai gebės identifikuoti korupcines veikas,
atlikti korupcijos rizikos analizę, vertinti teisės aktus
antikorupciniu aspektu).
2.3.2. Parengti pranešimai konferencijose korupcijos
prevencijos tema
2.4.1. Surengtos diskusijos (debatai) antikorupcijos tema.
2.4.2. Studentų parengtos ir paviešintos antikorupcinė
socialinės reklamos.
2.4.2. Atliktų kovos su korupcija tyrimų viešinimas
konferencijose.
2.4.3. Suorganizuoti teminiai renginiai (konkursai, protų
mūšiai ir pan.) antikorupcijos dienai paminėti, akademinio
sąžiningumo kultūrai stiprinti
2.5.1. Įvykdyti rašto darbų rengimo mokymai dėstytojams ir
studentams, išryškinant plagiavimo problematiką.
2.5.2. Atlikti tyrimai, paskelbti rezultatai akademinio
sąžiningumo tematika

Parengė
Kokybės valdymo skyriaus vedėja
Silva Adomavičienė
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Direktoriaus pavaduotojas akademinei
veiklai;
Fakultetų dekanai

