
MAŽEIKIŲ R.  VIEKŠNIŲ  GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

PROGRAMOS 2023-2025 METAMS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

2023-2025 METAMS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. BV1-

Viekšniai

 

Vadovaujantis Mažeikių r. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-105

dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2022-2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo

2 uždavinio 6 punktu:

1. S k i r i u direktoriaus pavaduotoją ugdymui Audronę Buzienę atsakingą už korupcijai

atsparios aplinkos kūrimą Mažeikių r. Viekšnių gimnazijoje.

2. S u d a r a u    korupcijos prevencijos komisiją:

1)  Edita Venalienė - šokio mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos pirmininkė

2)  Violeta Gurskienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos 

pirmininko pavaduotoja

3) Vijola Liachovienė- istorijos mokytoja metodininkė

4) Valdas Motuzas - vyresnysis informacinių technologijų mokytojas, darbo tarybos atstovas

5)  Orinta Ežerskienė, matematikos mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė

3. T v i r t i n u Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Audronės Buzienės parengtą korupcijos prevencijos programą 2023-2025 metams ir korupcijos

prevencijos programos 2023-2025 metams įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

Gimnazijos direktorius                    Rimantas Gricius



                                                                                        PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus 2022 m.

gruodžio 27  d. įsakymo  Nr.  BV1-

MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos (toliau-Mokyklos) 2023-2025 metų korupcijos

prevencijos ir kontrolės programa (toliau - programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025

metų programa, Mažeikių rajono savivaldybės 2022-2024 metų korupcijos prevencijos veiksmų

planu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti,

šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Mokykloje. Programa siekiama užtikrinti veiksmingą ir

kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, viešą gimnazijos

darbuotojų veiklą.

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

informavimas.

4. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir gimnazijos darbuotojų

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio

priežastis ir sąlygas.

5. Pagrindinės programoje vartojamo sąvokos:

 korupcija – bet koks asmenų, dirbančių gimnazijoje 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.



II SKYRIUS. GIMNAZIJOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU

POŽIŪRIU

6. Gimnazijos veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių

analizę.

 7. Išorinės korupcijos prielaidos:

7.1. socialinės (nedarbas, santykinai maži valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų

atlyginimai, netobula motyvacinė karjeros sistema viešajame sektoriuje);

7.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažna jų kaita, spragos ir kolizijos, kontrolės sistemų,

teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);

7.3. institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas);

7.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir

prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje);

7.5. išorinių veiksnių įtaka (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama).

8. Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos:

8.1. viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija nepakankamai paremta privačių

interesų deklaracijų duomenų analize, rekomendacijomis;

8.2. elektroninio valdymo trūkumai (nepakankamas modernių informacinių technologijų

naudojimas administracinėms ir viešosioms paslaugoms teikti).



III SKYRIUS. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslai:

9.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, užtikrinant skaidrią ir

veiksmingą veiklą gimnazijoje;

9.2. šalinti prielaidas, kurios sudaro galimybes gimnazijos darbuotojams pasinaudoti

tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams;

9.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę poziciją;

9.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti bendruomenę, didinti

visuomenės pasitikėjimą gimnazija.

10. Programos uždaviniai:

10.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių

įgyvendinimą gimnazijoje;

10.2. užtikrinti, kad gimnazijos bendruomenės nariams būtų sudaryta galimybė anonimiškai

pateikti informaciją apie gimnazijos darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę

veiklą, įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

10.3. informuoti apie galimas korupcines veikas ir viešinti nustatytus korupcijos atvejus;

10.4. gimnazijoje vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais.

IV SKYRIUS. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

11. Korupcijos prevencijos priemonės yra:

11.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

11.2. personalo mokymas ir informavimas;

11.3. prašymų dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį vadovaujančias

pareigas savivaldybės įstaigoje, pateikimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

11.4. dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimo užtikrinamas gimnazijoje,

įgyvendinat Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje

įstatymą;

11.5. visuomenės įtraukimas į gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą.

Skatinti bendruomenę pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos daryti

gimnazijos aplinkoje, sudaryti sąlygas apie tai pranešti telefonu ar interneto ryšiu.

11.6. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

V SKYRIUS.  SIEKIAMI REZULTATAI:

12. Vykdant korupcijos prevencijos programą siekiama:

12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

12.2. padidinti nepakantumą korupcijai bei visuomenės pasitikėjimą mokykla.

12.3. Pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą mokykloje.

VI SKYRIUS. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS,

PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

13. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo projektą rengia Mažeikių r. Viekšnių

gimnazijos asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.

14. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių

plane nurodyti vykdytojai.

15. Korupcijos prevenciją ir kontrolę, korupcinių pažeidimų tyrimą atlieka Gimnazijos

vadovo įsakymu sudaryta darbo grupė (toliau – Korupcijos prevencijos darbo grupė).



16. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Korupcijos prevencijos darbo grupė

einamųjų metu IV ketv. atlieka Gimnazijos veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymo, analizės ir įvertinimo procedūrą

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Tvarkos aprašas keičiamas Gimnazijos vadovo įsakymu.

18. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti

vykdytojai.

19. Tvarkos aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė



PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus 2022 m.

gruodžio 27  d. įsakymo  Nr.  BV1-

MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

2023–2025 METAMS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas: didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Mažeikių R. Viekšnių 

gimnazijos veiklose.

Uždavinys: Vykdyti antikorupcinį švietimą, įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą.

Eil. nr. Veikla Vykdymo data Atsakingi vykdytojai

1. Asmenų, įgaliotų vykdyti 

korupcijos prevenciją ir jos 

kontrolę paskyrimas, Korupcijos 

prevencijos darbo grupės 

sudarymas

2022 m. 

gruodžio mėn.

Gimnazijos direktorius

2. Korupcijos pasireiškimo

tikimybės bei darbuotojų 

tolerancijos korupcijai apklausos 

organizavimas

Gruodžio mėn. Gimnazijos korupcijos 

prevencijos komisija

3. Informacijos apie Korupcijos 

prevencijos veiklą bei laisvas 

darbo vietas talpinimas 

gimnazijos tinklapyje 

www.vieksniug.lt

2023-2025 m. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

gimnazijoje

Gimnazijos direktorius

4. Viešųjų pirkimų planavimas, 

inicijavimas, organizavimas ir 

vykdymo priežiūra.

2023-2025m. Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui

5.  Biudžeto lėšų naudojimo pagal 

patvirtintas sąmatas priežiūra

Nuolat Vyriausioji buhalterė

6. 1,2 procentų gyventojų mokesčio 

lėšų naudojimo priežiūra

Metų pabaigoje Gimnazijos korupcijos 

prevencijos komisija

7. Gimnazijos finansinės ataskaitos 

rengimas ir pristatymas 

Gimnazijos tarybai

Kasmet Vyriausioji buhalterė

8. Viešųjų pirkimų vykdymo 

priežiūra

Metų pabaigoje Gimnazijos korupcijos 

prevencijos komisija

9. Privačių interesų bei turto 

deklaracijų teikimas

Metų pradžioje 

VMI paskelbus

deklaracijų 

teikimo laiką

Gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui

10. Darbuotojų mokymų korupcijos 

prevencijos klausimais 

inicijavimas

Pagal galimybę Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

gimnazijoje

Gimnazijos direktorius

11. Renginių, projektų, klasės 

valandėlių korupcijos prevencijos 

tema organizavimas

Kasmet Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

gimnazijoje

Klasių vadovai

http://www.vieksniug.lt


Gimnazijos korupcijos 

prevencijos komisija

12. Antikorupcinio švietimo temų 

integravimas į ekonomikos, 

pilietinio ugdymo, istorijos, etikos

mokomuosius dalykus

Kasmet Dalykų mokytojai

13. Darbuotojų pareigybių aprašymų 

peržiūra (esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu

svarbias nuostatas bei teisinės

atsakomybės priemones). 

Sistemingas galiojančių taisyklių 

ir tvarkos aprašų atnaujinimas

Kasmet Gimnazijos direktorius

14. Gimnazijos direktoriaus metinės 

veiklos ataskaitos teikimas 

gimnazijos tarybai, Savivaldybės 

tarybai, ataskaitos skelbimas 

gimnazijos internetiniame 

tinklalapyje.

Kasmet Gimnazijos direktorius

15. Skundų, prašymų dėl galimų 

korupcijos atvejų tyrimas ir 

pasiūlymų dėl korupcijos 

prevencijos vertinimas

Kasmet Gimnazijos korupcijos 

prevencijos komisija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė




