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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLA 

NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA 

 

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla (toliau – Mokykla) yra skaidriai, sąžiningai ir 

atsakingai veikianti įstaiga, puoselėjanti nepriekaištingą dalykinę reputaciją ir paslaugų gavėjų, 

darbuotojų bei visuomenės pasitikėjimą. Mokykla veikia preciziškai laikydamasi šalių, kuriose ji 

veikia, teisės aktų.  

Šis dokumentas nustato ir apibrėžia Mokyklos veiklos principus, kuriais vadovaujasi visi 

Mokyklos darbuotojai, siekdami užtikrinti skaidrią įstaigos veiklą ir užkirsti kelią korupcijai ar bet 

kurioms jos apraiškoms.  

Mokykla laikosi tarptautinių antikorupcinės veiklos standartų bei Lietuvos Respublikoje 

korupcijos prevenciją įgyvendinančių teisės aktų. Mokykla užtikrina, kad nė vienas jos 

darbuotojas, nemokės, nežadės ir nepatvirtins mokėjimo pinigais ar kitomis vertybėmis tiesiogiai 

ar netiesiogiai jokiam verslo, viešojo sektoriaus ar valdžios atstovui, politinei partijai, jos nariui ar 

kandidatui į politinį postą siekiant išskirtinių verslo sąlygų Mokyklai. 

 

1. Dokumento paskirtis  

1.1. Nulinės tolerancijos korupcijai politika (toliau – Politika) taikoma Mokyklos administracijai 

ir darbuotojams.  

1.2. Politika skirta ugdyti Mokyklos vadovų, darbuotojų ir susijusių asmenų atsakomybę ir, 

pasitelkiant aiškius kriterijus, rekomendacijas, švietimą, apsaugoti juos nuo konfliktinių situacijų, 

netoleruotino elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų.  

 

2. Sąvokos  
Korupcijos formomis yra laikomas kyšininkavimas, sukčiavimas, nepotizmas, interesų konfliktas, 

protekcionizmas, prekyba įtaka bei kitos teisės aktuose nurodytos korupcijos formos.  

2.1. Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės ar kitam asmeniui naudos;  

2.2. Kyšininkavimas – tam tikros naudos siūlymas, žadėjimas, davimas, priėmimas ar 

reikalavimas, skatinantis atlikti nelegalų, neetišką ar pasitikėjimą griaunantį veiksmą; 

2.3. Sukčiavimas – svetimo turto arba turtinės teisės įgijimas apgaule, turtinės prievolės 

išvengimas arba jos panaikinimas; 

2.4. Nepotizmas – tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti; 

2.5. Interesų konfliktas – situacija, kai valdžios, verslo, profesijos atstovas turi rinktis tarp 

pareigų, kurių reikalauja užimamos pareigos, ir privataus intereso; 

2.6. Protekcionizmas – veikla, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti (proteguoti) vienus 

verslo subjektus kitų subjektų atžvilgiu; 

2.7. Prekyba įtaka – veikla, kai asmuo, pasinaudodamas savo padėtimi, pareigomis, įgaliojimais, 

giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės institucijai ar verslo subjektui ar jų atstovams 

paveiktų organizaciją ar ją atstovaujantį asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų 

vykdydami įgaliojimus; 



2.8. Susiję asmenys – Mokyklos darbuotojų sutuoktiniai, partneriai, tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), seneliai, jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; 

vaikaičiai, jų sugyventiniai ar partneriai.  

 

3. Įsipareigojimai  

3.1. Mokyklos vadovai užtikrina, kad kiekvienas darbuotojas turėtų galimybę susipažinti su 

Politika bei esminiais antikorupcijos principais. Vadovai atsako už tai, kad būtų įgyvendinti 

veiksmai ir vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią korupcijai ir išaiškinti 

kyšininkavimo atvejus.  

3.2. Mokyklos darbuotojai įpareigoti asmeniškai laikytis šios Politika nuostatų bei vadovautis ja 

savo veikloje.  

3.3. Mokyklos vadovybė, darbuotojai, tretieji asmenys savo veikloje raginamos laikytis 

tarptautiniu mastu ir šalies teisės aktuose įtvirtintų antikorupcijos nuostatų, o jų veikla turi būti 

grindžiama etiško ir atsakingo verslo principais.  

 

4. Kyšininkavimas  

4.1. Mokykloje netoleruojamas kyšininkavimas – bet kokios piniginio, materialaus ir kitokio 

neteisėto atlygio naudos gavimas ar teikimas kitam asmeniui už pageidaujamą darbuotojo, vadovo 

teisėtą ar neteisėtą veiklą, priimamus ar nepriimamus sprendimus vykdant savo funkcijas.  

4.2. Tai apima atlygio gavimą ir davimą, žadėjimą, siūlymą ir prievartavimą, grasinant neatlikti 

savo pareigų ar imtis veiksmų siekiant pakenkti.  

4.3. Kyšiu laikomi grynieji pinigai ir kitos finansinės formos, didelės vertės dovanos, siekiant 

daryti įtaką, atostogų, kelionių ir kitų pramogų apmokėjimas, aukštesnės pareigos.  

4.4. Draudžiama teikti finansines priemones trečiosioms šalims, siekiant ar kylant rizikai, kad 

šiomis lėšomis bus finansuojama galimai nusikalstama, neteisėta, korupcinė veikla.  

 

5. Interesų konfliktų deklaravimas ir ribojimas  
5.1. Interesų konfliktas − tai situacija, kai Mokykloje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar 

vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, 

kurie susiję ir su jo privačiais interesais.  

5.2. Mokyklos darbuotojai įsipareigoja vengti situacijų, kai darbuotojų asmeniniai, šeimos ar 

finansiniai interesai gali susikirsti su Mokyklos interesais. Tokia situacija gali iškilti, kai turima 

komercinių santykių su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie yra susiję su Mokykloje dirbančiu 

vadovu ar darbuotoju.  

5.3. Darbuotojai įsipareigoja nesiekti asmeninės naudos sau ar artimiesiems, Mokyklos sąskaita 

dengti asmenines išlaidas, naudodamiesi savo pareigomis turėti asmeninių ar susijusių asmenų 

interesų Mokyklos sandoriuose, samdyti šeimos narius, naudotis Mokyklos turtu, įskaitant 

intelektinę nuosavybę, vardu ir reputacija asmeninėse situacijose.  

5.4. Darbuotojas, susidūręs su situacija, kuri gali kelti interesų konfliktą, arba pastebėjęs galimą 

interesų konfliktą kitų darbuotojų veikloje, privalo apie tai informuoti už korupcijos prevenciją 

atsakingą asmenį.  

 

6. Vaišingumas, dovanų politika  
6.1. Mokykla ir jos darbuotojai neteikia ir nepriima bet kokių dovanų, kurių vertė viršija verslo 

praktikoje įprastus nedidelės vertės (50 eurų) simbolinių suvenyrų standartus bei sudaro prielaidas 



įgyti palankumą priimamiems sprendimams santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais 

asmenimis.  

6.2. Draudžiamos bet kokios formos ir vertės dovanos ir kitų naudų teikimas Lietuvos ar užsienio 

valstybių valdžios atstovams, politikams, kandidatams į politinį postą ar politinių partinių nariams 

siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.  

6.3. Mokyklos darbuotojai gali priimti ir teikti tik nedidelės vertės dovanas –suvenyrus, kurie 

atitinka įprastą praktiką ir yra skirti reprezentacijai, pagarbai ir dėmesiui išreikšti bei negali turėti 

įtakos jas gaunančiojo sprendimui.  

6.4. Piniginės dovanos, nemokamos paslaugos, apmokamos atostogos ir kitokios naudos nėra 

toleruojamos.  

6.5. Apie siūlomas naudas (išskirtinės nuolaidos, apmokamos atostogos, darbo vietos pasiūlymas), 

pinigus, dovanas, išskyrus nedidelės vertės verslo suvenyrus, darbuotojai turi nedelsiant 

informuoti savo tiesioginius vadovus arba/ir Mokyklos direktorių.  

6.6. Didelės vertės dovanos ar išskirtinės naudos siūlymas, gavimas ir teikimas laikomas 

korupcijos forma, apie kurią gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms ir taikoma už 

tokius nusižengimus Lietuvos teisės aktuose numatyta atsakomybė.  

 

7. Nepotizmas  

7.1. Mokykloje netoleruojamas savo šeimos narių ar kitų susijusių asmenų įdarbinimas, globa ir 

protegavimas.  

7.2. Mokyklos darbuotojai atrenkami pagal kompetenciją.  

7.3. Artimais ryšiais susiję asmenys negali būti tiesiogiai pavaldūs ar kitoje pozicijoje, kuri 

sudarytų prielaidas priimti asmeniui palankius sprendimus.  

 

8. Konfidencialumas  
8.1. Darbuotojai, paslaugų teikėjai, subrangovai privalo žinoti ir suprasti, kokia informacija yra 

konfidenciali ir atitinkamai užtikrinti tokios informacijos apsaugą bei neatskleisti šios informacijos 

tiems, kas jos gauti neturi.  

8.2. Tokios informacijos perdavimas siekiant asmeninės naudos ar naudos susijusiems asmenims 

laikomas korupcijos forma.  

8.3. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas įsipareigoja saugoti jam patikėtą konfidencialią informaciją 

net ir nutrūkus santykiams su Mokykla, paslaugos gavėju ar tiekėju.  

 

9. Trečiosios šalys  

9.1. Mokyklos vadovai ir darbuotojai neturi siekti ar trečiosioms šalims suteikti konkurencinį 

pranašumą.  

9.3. Bet kokie su Mokyklos veikla susiję sprendimai priimami objektyviai įvertinant Mokyklos 

tikslus ir poreikius, paslaugų teikėjų, subrangovų patirtį ir kompetenciją, pasiūlymų vertę, veiklos 

etiką. 

9.4. Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis Mokykla imasi atsargumo priemonių, kad išvengtų 

bet kokių prielaidų ar sąsajų su galimai korupcine veikla. Esant probleminiams atvejams imamasi 

veiksmų pašalinti riziką, kylančią dėl trečiųjų šalių galimai korupcinės veiklos.  

 

10. Parama ir labdara  

10.1. Parama ir labdara skiriama tik kruopščiai pasirinktoms organizacijoms, kurios yra 

atskaitingos, veikia skaidriai ir laikosi etinės veiklos principų.  



10.2. Parama politinėms partijoms ar su politikais susijusiems paramos fondams yra negalima. Bet 

kokios paramos teikimas siekiant tiesioginio ar netiesioginio palankumo laikomas korupcijos 

forma.  

 

11. Antikorupcijos politikos įgyvendinimas  
11.1. Mokykloje palaikomi darbuotojai, kurie praneša apie galimus korupcijos atvejus ir kitus šios 

Politikos pažeidimus, tokius kaip neteisėto atlygio davimas ar ėmimas, žadėjimas, siūlymas, 

prievartavimas. Mokykla įsipareigoja saugoti darbuotojo anonimiškumą ir kitaip užtikrinti asmens 

ir informacijos saugumą bei imtis priemonių, kad su darbuotoju, pranešusiu apie neteisėtas veikas, 

nebūtų susidorota.  

11.3. Siekdami užtikrinti etiško standartų ir antikorupcijos darbotvarkės laikymosi, Mokyklos 

vadovai reguliariai, kartą per metus, dalyvauja etikos ir antikorupcijos procesų mokymuose ir yra 

įsipareigoję su šiais procesais supažindinti Mokyklos darbuotojus bei rengti antikorupcijos 

mokymus Mokyklos viduje.  

 

 

12. Baigiamosios nuostatos  
12.1. Mokyklos korupcijos prevencijos funkcijas atlieka sudaryta komisija: Gitautas Kievinas, 

Tomas Tarasevičius ir Rytis Anskaitis, kurie yra atsakingi už šios Nulinės tolerancijos korupcijai 

politikos įgyvendinimą, stebi, kontroliuoja ir vertina korupcijos rizikas bei teikia pasiūlymus dėl 

šios Politikos tobulinimo ir papildymo.  

12.2. Nulinės tolerancijos korupcijai politikos nuostatų pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo 

drausmės pažeidimu, už kurį taikoma drausminė atsakomybė.  

12.3. Esant nusikalstamos veiklos požymių apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.  
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS  KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  2020-2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

  

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas 

1. 

Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją 

ir jos kontrolę  paskyrimas Mokyklos direktorius 

2020 m. 

rugsėjo mėn. 

2. 

Skelbti Mokyklos interneto svetainėje 

Mokyklos korupcijos prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo priemonių planą bei visą 

informaciją apie antikorupcinę veiklą, 

vykdomą Mokykloje. 

Korupcijos prevencijos 

komisija 2020–2022 m. 

3. 

Darbuotojų mokymų inicijavimas korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Kasmet 

4. 

Viešai skelbti mokyklos internetiniame 

puslapyje  informaciją apie laisvas darbo 

vietas. Mokyklos direktorius 

Esant laisvoms 

darbo vietoms 

 

5. 

Viešųjų pirkimų planavimas, inicijavimas, 

organizavimas ir vykdymo  priežiūra. 

  

Mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams Nuolat 

6. 

Informuoti  Mokyklos bendruomenę apie 

ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą. Mokyklos direktorius Metų pabaigoje 



7. Viešųjų pirkimų vykdymo priežiūra. 

Korupcijos prevencijos 

komisija Nuolat 

8. 

Mokyklos biudžeto lėšų naudojimo pagal 

patvirtintas sąmatas priežiūra. Direktorius; specialistas Kasmet 

9. 

Direktoriaus informavimas gavus informaciją 

apie galimą korupcinę veiklą. 

Korupcijos prevencijos 

komisijos pirmininkas Nuolat 
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLA 

2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 
  

1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokykla (toliau - Mokykla) 2022 metų korupcijos 

prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo 

galimybėms mažinti Mokykloje. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos 

su korupcija programa 2015-2025, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 

metų programos patvirtinimo“. 

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos: 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant 

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir 

įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba 

teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine 

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 

matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos 

paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į 

valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos 

nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 

nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

4. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir 

plisti Mokykloje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 

skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą. 

Programos strateginės kryptys: 

1. korupcijos prevencija; 

2. antikorupcinis švietimas ir informavimas. 

5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir 

kontroliuoja  Mokyklos korupcijos prevencijos komisija, o įgyvendina Mokyklos administracija ir 

darbuotojai. 

 



II. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

  

6. Mokykla - viešoji įstaiga, savo veiklą vykdanti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo įsakymais.  

7. Pagrindinė veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas. 

8. Kaip Mokyklai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę - 

finansinę veiklą Mokyklos tarybai, Mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, 

dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus. 

9. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių 

interesų deklaracijas. 

10. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į mokomuosius dalykus. 

11. Dalies darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas korupcijai 

įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama 

planuojamų metinių pirkimų suvestinė. 

  

III. SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

12. Programos tikslai: 

12.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

12.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Mokykloje; 

12.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę 

poziciją. 

13. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 

13.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo 

administravimą; 

13.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Mokyklos 

bendruomenei; 

13.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje; 

13.5. supažindinti moksleivius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės 

nariais. 

IV. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

  

14. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

14.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

14.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys. 

14.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą. 

 

 



V. SKYRIUS 

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

  

15. Siekiami rezultatai: 

15.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

15.2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

15.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą Mokykloje; 

15.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Mokykla; 

16. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

16.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos 

priemonių skaičiaus pokytis; 

16.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius; 

16.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

16.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis; 

16.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis; 

16.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius. 

17. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal 

Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

  

VI. SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 
  

18. Už Programos įgyvendinimą atsakinga Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta korupcijos 

prevencijos komisija, atsakinga už Programos įgyvendinimo organizavimą ir už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

19. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane 

nurodyti vykdytojai. 

20. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Mokyklos direktoriaus 

sudaryta korupcijos prevencijos komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją. 

21. Mokyklos prevencijos programą tvirtina Mokyklos direktorius. 

  

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
22. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

23. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

24. Programa įsigalioja nuo 2022 m. kovo 21 dienos. 

25. Programa skelbiama Mokyklos interneto svetainėje. 

  

__________________ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


