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RASEINIU R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIU IGYVENDINIMO PLANAS

2019-2020, 2020-2021 MOKSLO METAMS

I SKYRJUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Raseiniq r. Betygalos Maironio gimnazijos 2019-2020, 2020-2021 mokslo metq
korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) skirta uZtikinti korupcijos prevencij4 siekiant
sumaZinti korupcijos pasirei5kimo galimybes, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.
Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537.

2. Pagrindines pro gramoj e vartoj amos s4vokos :

2.1. korupcija - bet koks asmenrt dirbandiq gimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standar:trL ar tokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

2.2. korupcijos prevencija korupcijos prieZasdig s4lygq atskleidimas ir Salinimas
sudarant ir igyvendinant tam tikq priemoniq sistem4 taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti
nuo korupcinio pobfidZio nusikalstamq veikq darymo.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

3. Programos tikslai:
3. i. formuoti pilietinE antikorupcinQ pozicij4 ir didinti teisini s4moningum4
3.2. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireikSti gimnazijoje irjas Salinti;
3.3. uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 gimnazijoje.
4. Programos u2daviniai :

4.1 . maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4
4.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai bltq skaidrls, atviri ir prieinami

gimnazij os bendruomenei;
4.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaidq gimnazij oje, supaZindinti su korupcijos

reiSkiniu: esme, prieZastimis, pasekmemis;
4.4. skatinti nepakantum4korupcijos rei5kiniams;
4.5. ugdyti jaunq Zmoniq antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcijos augimui pilietinE

pozicijq
4.6. ugdl'ti mokiniq bendrqsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos

vertybems, neabejirigumas viskam, kas vyksta Salia, sqZiningumas, atsakomybe uZ veiksmus ir
poelgius);

4.7. sudaryi s4lygas darbuotojams da1) /auti mokymuose, seminaruose korupcijos
prevencij os klausimais.
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III SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

5. Korupcijos prevencija igyvendinama vadovauj antis Siais principais:
5.1 . teisetumo - korupcijos prevencijos priemones lglwendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;
5.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali buti visi asmenys;
5.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalbq

IV SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

6. Siekiami rezultatai:
6.1. didinti nepakantum4 korupcij ai;
6.2. gerinti korupcijos prevencijos organizavim4 gimnazijoje:
6.3. didinti visuomends pasitikejim4 gimnazija.
7. Programos rezultat)'r,umas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
7.I . parengtq naujq ir atnaujintq korupcijos prevencij os programq ir lgyvendintq Programos

priemoniq skaidiaus pokytis ;

7.2. ivykdytq programos lgyvendinimo plano priemoniq skaidius;
7.3. atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidius;
7.4. asmemtr prane5usiq apie korupcijos pobidZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis;
7.5. oficialiq praneSimq apie itariamus paZeidimus ir iStirtq paZeidimq santykis;
7.6. organizuotq seminarg mokymq ir dallwarusiq juose asmenq skaidius.
8. Kiekviena Programos igy.vendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal

Programos priemoniq plane nustat).tus vertinimo kiterijus.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

9. Programai igyruendinti sudaromas Programos lgyvendinimo priemoniq planas, kurio
priemoniq irykdynno laikotarpis sutampa su programos igyvendinirno pradZia ir pabaiga.

10. UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako priemoniq
plane nurodyti rykdytoj ai.

I 1. UZ Programos priemoniq plano igyvendinimo kontrolg atsakingas gimnazijos
direktoriaus paskirtas asmuo uZ korupcijos prevencij4.

12. Prevencijos program4 tvirtina gimnazijos direktorius.
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VI SKYRIUS

PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

EiI.
Nr.

Priemones pavadinimas Vykdytojai Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

I 2 3 4 5

1 Organizuoti susitikimus su STT
darbuotoj ais, rykdandiais
korupcij os prevencij4

Rasa
Adomaitiene

Kiekvienais
metais

Darbuotoj ai ir
mokiniai igis
daugiau Ziniq apie
korupcijos Zal4
valstybei ir
visuomenei

2 Sudaryti s4lygas darbuotoj ams
dalyvauti mokymuose ir
seminaruose korupcijos
prevencijos ir kontroles,
antikorupcinio ugdymo
programos integravimo i
mokomuosius dalykus ir klases
valandeles klausimais

Direktorius Pagal poreiki
2019-2021 m.

Pageres Ziniq kokybe
apie korupcij os
prevencij 4

3 Organizuoti Tarptautines
antikorupcij os dienos renginius
mokykloje

Rasa
Adomaitiene

2019-2021 m.
gruodZio men.

Susiformuos
antikorupcines
nuostatos, nepakanti
korupcijos augimui
pilietine
pozicija

4 Antikorupcinio Svietimo temas
integruoti i pilietinio ugdymo,
istorijos mokomuosius dalykus

Dalykrl
mokl'toj ai

Kiekvienais
metais iki
rugsej o 10 d.

Ugdomos
antikorupcines
nuostatos

5 Kontroliuoti ar laiku pateikiamos
privadiq interesq deklaracijos

Direktorius Kiekvienais
metais II
kewifli

Kontroliuojami
privatfrs interesai

6 PerZilreti darbuotoj q pareigybiq
apra5ymus ir esant bfltinybei
itraukti antikorupciniu poZiuriu
svarbias nuostatas bei teisines
atsakomybes priemones.
S istemingai atnauj inti
galiojandias taisykles ir tvarkas

Direktorius Kiekvienais
metais III
lretv irti

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei teisines
atsakomybes

darbuotoj q
pareigybese

'7. Gimnazijos bendruomends
informavimas apie ugdom4j q
finansinE ir rlkinE veikl4

Direktorius Kiekvienais
metais

Informuojami
-:*-^-::^^Brlurr4z-rlus
bendruomends nariai
apie gimnazijos
veiklq



8 Esant b[tinybei papildlti
Gimnazijos korupcijos
prevencijos program4

Rasa
Adomaitiene

Kiekvienais
metais

Veiksminga
korupcijos
prevencijos
programa

o Teises aktq nustatyta tvarka
intemeto svetaineje skelbti
informacij q apie mrmatomus,
rykdomus vieSuosius pirkimus ir
jq rezultatus

Direktorius Nuolat UZtikrintas vie5qjq
pirkimrl skaidrumas;
visuomen6
informuota apie
planuojamus ir
irykdltus pirkimus

\TI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Si programa lsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 d.
14. Programa igyvendinama pagal Programos iglvendinimo priemoniq plan4

, 15. UZ Programos igyvendinim4 atsakingi Programos priemoniq plane nurodyti vykdytojai.
16. Programa skelbiama gimnazijos intemeto svetaineje.


