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Žagarės gimnazijos direktoriaus 

2021 m. lapkričio  d. įsakymu Nr.  

 

 

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio r. Žagarės gimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programa (toliau –  

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Joniškio rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa. 

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos  

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją Joniškio r. Žagarės gimnazijoje,  

šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užtikrinti skaidresnę, veiksmingą ir viešą gimnazijos 

darbuotojų veiklą. 

4. Programos strateginės kryptys yra: 

 4.1. korupcijos prevencija; 

 4.2. antikorupcinis švietimas. 

 5.   Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

 5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės mokykloje įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens 

teisių ir laisvių apsaugą; 

 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 reikiamą pagalbą; 

      5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant  

ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl 

priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti 

tokius pasiūlymus. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

      6. Programos tikslai: 

      6.1. korupcijos prevencijos srityje: 

      6.1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas šalinti; 
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      6.1.2. užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų projektų 

prieinamumą bendruomenei; 

      6.2. antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti gimnazijos bendruomenę su korupcijos 

keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

      7. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:  

      7.1. užtikrinti antikorupcinę kontrolę; 

      7.2. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai;  

      7.3. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę. 

      8. Antikorupcinio švietimo tikslui pasiekti numatomi uždaviniai: 

      8.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti gimnazijos bendruomenę įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą; 

     8.2. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. 

     9. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 

     9.1. įgyvendintų programos priemonių skaičių; 

     9.2. neįgyvendintų programos priemonių skaičių; 

     9.3. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių; 

     9.4. skundų dėl priimtų sprendimų skaičiaus pokytį; 

     9.5. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veiklas skaičiaus pokytį;  

     9.6. darbuotojų, visuomenės švietimo ir visuomenės paramos vykdant antikorupcines priemones 

rezultatus (renginių, mokymų, kitų švietimo priemonių ir dalyvių skaičių). 

 

III SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, 

KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

      10. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

      11.  Už Programos įgyvendinimą atsakingas Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktorius.  

      12.  Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo gimnazijos korupcijos prevencijos komisija. 

      13.  Pasibaigus pusmečiui teikiama informacija savivaldybės administracijos darbuotojui, 

atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų 

veiksmingumą. 

      14. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal reikalą gali būti atnaujinama. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       15. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo nustatyta tvarka. 

       16. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.zagaresgimnazija.lt. 

____________________ 

http://www.zagaresgimnazija.lt/
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                                  Žagarės gimnazijos  

                                 korupcijos prevencijos  

                                  2022–2024 metų programos 

                      priedas  

 

TIKSLAS - atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas 

šalinti. 

UŽDAVINIAI: 

Užtikrinti antikorupcinę kontrolę. 

Įtraukti bendruomenę į korupcijos prevenciją. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1. Kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

įmonėje pareigas. 

Direktorius Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

nurodytas 

pareigas. 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant į 

įstaigą nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

TIKSLAS - užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų 

projektų prieinamumą bendruomenei. 

UŽDAVINIAI: 

Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 

Nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai. 
Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

2. Skatinti darbuotojų 

nusišalinimus nuo dalyvavimo 

rengiant, svarstant ir priimant 

sprendimus, vykdant jiems 

pavestas užduotis, kad būtų 

kuo išvengta viešųjų ir 

privačių interesų konflikto. 

Direktorius Nuolat Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės, 

visuomenės 

pasitikėjimas gimnazija. 

3. Atlikti tyrimą, padedantį 

nustatyti sritis, kuriose 

didžiausia galimybė ir sąlygos 

atsirasti korupcijai. 

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Programos 

įgyvendinimo 

pabaigoje 

2022 m. I 

ketvirtis 

Bus išsiaiškinta 

situacija, atlikta analizė, 

su išvadomis 

supažindinta 

bendruomenė bei 

numatomos veiklos 

gairės. 

TIKSLAS - supažindinti gimnazijos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

UŽDAVINIAI: 

Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą.  

Skatinti bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

4. Organizuoti antikorupcines 

kultūros ugdymo pamokas 

Gimnazijos 

korupcijos 

Kiekvienais 

metais 
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klasių valandėlių metu, 

akcijas, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti šalies ir 

regiono lygiu skelbiamuose 

konkursuose antikorupcijos 

tema; integruoti korupcijos 

prevencijos programos temas į 

mokomuosius dalykus. 

prevencijos 

komisija, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

5. Informacijos sklaida 

internetinėje svetainėje apie 

Korupcijos prevencijos 

programos priemonių plano 

įgyvendinimą. 

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Kartą per 

metus 

Padidėjęs gimnazijos 

bendruomenės narių 

informuotumas. 

6. Organizuoti: 

 gimnazijos mokiniams 

paskaitas, susitikimus su STT 

darbuotojais;  

 gimnazijos mokytojams, 

darbuotojams, korupcijos 

prevencijos komisijos nariams 

kursus, seminarus, paskaitas 

apie antikorupcinę veiklą. 

Gimnazijos 

direktorius, 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Esant 

galimybei 

Didės antikorupcinio 

švietimo sklaida; 

pagerės antikorupcinis 

sąmoningumas ir 

netoleranciją korupcijos 

reiškiniams. 

 

SUDERINTA 

Korupcijos prevencijos komisijos 

2021 m. .......... mėn. ... d. posėdžio protokolu Nr. 


