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KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS  

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1.  Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) kovos su korupcija programa (toliau 

– Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 

nuostatomis. 

2.  Programa skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Gimnazijoje. 

3.  Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei 

informavimas.  

 

II. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

4.  Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

            4.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos  

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

4.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

            4.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

            4.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

   5. Programos tikslai:  

   5.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

   5.2. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą.  

   6. Programos uždaviniai:  

   6.1. užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir 

antikorupcinių principų laikymąsi; 
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   6.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Gimnazijoje; 

   6.3. užtikrinti efektyvų numatytų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą Gimnazijoje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

             7. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (1 priedas). 

             8. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai.  

             9. Programa ir priemonių planas skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje. 

       

_________________________________ 
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                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                      Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 

                       direktoriaus 2020 m. vasario 06 d. 

                                      įsakymu Nr.V-18  

                                                                  1 priedas  
 

KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS  

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – didinti visuomenės pasitikėjimą Gimnazija, siekti didesnio procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo visuomenei 

Priemonės 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1 uždavinys. Pašalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Gimnazijos darbuotojams pasinaudoti tarnybine 

padėtimi, sukurti ir įgyvendinti Nulinės tolerancijos korupcijai politiką 

1.1.1. Gimnazijos interneto 

svetainėje nuolat skelbti 

informaciją apie gautas 

dovanas, gautą bei suteiką 

paramą 

Direktorius, 

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymo komisija 

Nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Pildomas gautų dovanų 

registracijos žurnalas, 

ataskaita apie gautą 

paramą talpinama 

gimnazijos interneto 

svetainėje 

1.1.2. Gimnazijos interneto 

svetainėje skelbti vidutinio 

mėnesio bruto darbo 

užmokesčio ataskaitas 

Direktorius Nuolat  Gimnazijos darbuotojų 

vidutinio mėnesio 

bruto darbo 

užmokesčio ataskaitos 

1.1.3.  Gimnazijos interneto 

svetainėje skelbti Gimnazijos 

vadovo darbotvarkę 

Direktorius  Nuolat  Gimnazijos vadovo 

darbotvarkė skelbiama 

įstaigos interneto 

svetainėje 

2 uždavinys. Maksimaliai padidinti priimamų sprendimų viešumą ir skaidrumą, pagerinti informacijos 

sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje 

1.2.1. Gimnazijos interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

apie per praėjusius metus 

įvykdytus (vykdomus) 

projektus 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuo 2020 m. 

liepos 1 d. 

kas 6 mėn. 

Paskelbtų informacinių 

pranešimų apie 

vykdomus ir įvykdytus 

projektus skaičius 

2 tikslas - ugdyti Gimnazijoje dirbančių ar einančių pareigas asmenų atsparumą korupcijai bei 

didinti Gimnazijos bendruomenės nepakantumą korupcijai 

1 uždavinys. Padėti formuotis darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, geranorišką 

darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam bei stiprinti darbuotojo autoritetą 

2.1.1. Gimnazijos interneto 

svetainėje skelbti Klaipėdos 

„Aitvaro“ gimnazijos 

pedagogų etikos kodeksą, 

etikos komisijos sudėtį 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuo 2020 m. 

liepos 1 d. 

Etikos kodeksas ir 

etikos komisijos 

sudėtis paskelbta 

gimnazijos interneto 

svetainėje 

2 uždavinys. Vykdyti Gimnazijos darbuotojų antikorupcinį švietimą 

2.2.1. Gimnazijos bendruomenei 

organizuoti mokymus bei 

kitus renginius, skirtus 

Direktorius, 

gimnazijos 

korupcijos 

Per metus  Suorganizuotų renginių 

skaičius, dalyvių 

skaičius 
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antikorupciniam švietimui 

vykdyti 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymo komisija 

2.2.2. Gimnazijos bendruomenei 

organizuoti renginį, skirtą 

Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti 

Direktorius, 

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymo 

komisija, klasių 

vadovai 

Kiekvienų 

metų 

gruodžio 9 d. 

Suorganizuotas 

renginys, skirtas 

Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti, renginio 

apimtis (val.); dalyvių 

skaičius 

2.2.3. Patobulinti bei atnaujinti 

antikorupcinio švietimo 

programas, antikorupcinio 

švietimo temas integruoti į 

mokomuosius dalykus, klasių 

vadovų, neformaliojo 

švietimo veiklą 

Direktorius, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Kiekvienais 

metais 

Patobulintų ir 

atnaujintų 

antikorupcinio 

švietimo programų 

skaičius 

3 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie Gimnazijos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos 

prevencija susijusią informaciją 

2.3.1. Skelbti Gimnazijos 

korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą bei pasiektus 

rezultatus Gimnazijos 

interneto svetainėje 

Direktorius, 

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymo komisija 

 

Kartą 

metuose 

Paskelbtų informacinių 

pranešimų apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių  

įgyvendinimo 

rezultatus skaičius 

4 uždavinys. Fiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti 

informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms 

2.4.1. Tirti skundus, pranešimus ar 

kitą gautą informaciją dėl 

galimų korupcijos atvejų 

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymo komisija 

Pagal poreikį Gautų pranešimų 

skaičius 

3 tikslas - užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir 

valstybės biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą  

1 uždavinys. Užtikrinti skaidrų ir efektyvų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą 

3.1.1. Užtikrinti skaidrų 

Savivaldybės ir valstybės 

biudžeto lėšų panaudojimą, 

periodiškai viešinant ataskaitą 

apie Savivaldybės biudžeto 

lėšų panaudojimą Gimnazijos 

interneto svetainėje 

Direktorius  Kiekvienais 

metais iki IV 

ketv.pabaigos 

Pateiktų Savivaldybės 

biudžeto lėšų 

panaudojimo ataskaitų 

skaičius 

 

 

_________________________________________ 
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