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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMA 2019 METAMS 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – 
Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo 
galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos: 
2.1. 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; 

2.2. 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. 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 3. Programos tikslai: 
3.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 
3.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas šalinti; 
3.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje. 
4. Programos uždaviniai: 
4.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 
4.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

gimnazijos bendruomenei; 
4.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje, supažindinti su korupcijos 

reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 
4.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 
4.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui 

pilietinę poziciją; 
4.6. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos 

vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir 
poelgius); 

4.7. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos  
prevencijos klausimais. 

 

 



III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 
              5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 
              5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 
              5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą. 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

6. Siekiami rezultatai: 
6.1. didinti nepakantumą korupcijai; 
6.2. gerinti korupcijos prevencijos organizavimą gimnazijoje; 
6.3. didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla; 
7. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 
7.1. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius; 
7.2. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis; 
7.3. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis; 
7.4. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius. 
8. Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal 

Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS  

             9. Programai įgyvendinti kasmet sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas 
(priedas).  
             10. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių 
plane nurodyti vykdytojai. 
              11. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakinga mokyklos 
direktoriaus įsakymu paskirta Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo darbo grupė. 
              12. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 
              14. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai. 
              15. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje. 

 

 

 



         Priedas 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 

 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 METAIS, VYKDANT 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANĄ 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo 
kriterijai 

2 uždavinys. Plėsti galimybes asmenims gauti kuo daugiau elektroninių paslaugų. 
1.  Mokinių ir mokytojų elektroninių 

pažymėjimų užsakymas 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Iki 2019 m. gruodžio 
mėn. 

Mokiniams ir 
mokytojams bus 
patogiau atsiskaityti 
valgykloje už 
maitinimą 

Tiksli ir savalaikė nemokamo 
mokinių maitinimo apskaita 

5 uždavinys. Užtikrinti, kad Švenčionių rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir įstaigose dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys. 
2.  Asmenų, siekusių eiti arba 

einančių pareigas gimnazijoje, 
tikrinimo tvarkos, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymu, vykdymas 

Administracija Prieš skiriant į pareigas Įvertinamas asmens 
patikimumas ir 
mažinama korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė gimnazijoje 

Asmenų, dėl kurių buvo 
kreiptasi į kompetentingas 
valstybės institucijas, skaičius 

6 uždavinys. Užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Švenčionių rajon savivaldybei 
pavaldžių įstaigų ir įmonių tarnautojų ir darbuotojų teikiamų paslaugų kokybė, galimai korupcinę veiklą. 

3.  Parengtas skundų nagrinėjimo 
tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 

Direktorius, darbo 
grupė 

2019 m. Padidėjo bendras 
pasitikėjimas 
gimnazijos veikla 

Išnagrinėtų skundų dėl 
gimnazijos darbuotojų veiklos 
skaičius 

4.  Įrengta anoniminė pasiūlymų, 
pageidavimų, skundų, nuomonių 
dėžutė 

Administracija, 
Mokinių taryba 

2019 m. Gimnazijos 
bendruomenės nariai 
skatinami pranešti 
apie pasitaikančias 
negeroves 

Išnagrinėtų nusiskundimų 
skaičius 

7 uždavinys. Vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Švenčionių rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir 
įmonėse. 



5.  Antikorupcinio švietimo temos 
integruotos į etikos, pilietiškumo 
pagrindų, ekonomikos 
mokomuosius dalykus. 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, dalykų 
mokytojai 

2019 metai Suformuotas 
nepakantumas 
korupcijai 

Temų skaičius ilgalaikiuose 
dalykų planuose, mokinių 
vertybinės ir pilietinės 
nuostatos 

6.  Dalyvavimas mokymuose, 
seminaruose antikorupcijos 
klausimais 

Administracija 2019 metai Mokymų ir seminarų 
dalyviai įgijo daugiau 
žinių apie korupcijos 
pasekmes ir 
prevencines 
priemones 

Dalyvių skaičius 

7.  Korupcijos programos 
įgyvendinimo aptarimas 
vykdomas Gimnazijos taryboje 

Korupcijos 
prevencijos grupė 

2019 metų gruodžio 
mėn. 

Aptartas korupcijos 
prevencijos 
programos projektas 
2020 metams 

Korupcijos prevencijos planas 
papildytas 1-2 aktualiomis 
priemonėmis 

8.  Tarptautinės antikorupcinės 
dienos minėjimas 

Mokinių taryba  2019 m. gruodžio 7 d. Antikorupcinės 
veiklos viešinimas 

Parengtas stendas 

 

_________________



 


