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VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Varėnos „Ąžuolo“  gimnazijos (toliau Gimnazija) apgaulės ir korupcijos pevencijos  

tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos 

principus, tikslus ir uždavinius, Gimnazijos įgyvendinamas apgaulės ir korupcijos prevencijos 

priemones, proceso organizavimą, tarnybinės etikos laikymosi užtikrinimą.  

2. Apraše vartojamos sąvokos:  

2.1. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar 

pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, 

gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios 

pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgseną.   

2.2. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, 

suklaidinti.  

2.3. Piktnaudžiavimas – veikimas ar neveikimas, kai darbuotojui suteikti įgaliojimai 

naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais, ar dėl kitokių 

asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų 

teikimo ir t.t.), taip pat tokie darbuotojo veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar 

savivaliaujama.  

2.4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas  

sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.   

 

II SKYRIUS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

3. Apgaulės ir korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:  

3.1. Teisėtumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant 

pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;   

3.2. Visuotinio privalomumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos subjektais gali būti 

visi asmenys;  

3.3. Sąveikos – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas 

užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams 

reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;  

3.4. Pastovumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo 

užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, 

bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.   



 
 

III SKYRIUS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

4. Apgaulės ir korupcijos prevencijos tikslai:  

4.1. Siekti, kad korupcija netrukdytų Gimnazijos veiklai, didinti paslaugų teikimo 

kokybę;  

4.2. Rengti antikorupcines priemones, kurios būtų nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės;  

4.3. Didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamai atsakomybei 

už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui;  

4.4. Ugdyti Gimnazijos bendruomenės nepakantumą korupcijai.   

5. Apgaulės ir korupcijos prevencijos uždaviniai:  

5.1. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Gimnazijos veiklos sritis, užtikrinti 

veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą;  

5.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;  

5.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės;  

5.4. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo 

administravimą bei kontrolę;  

5.5. organizuoti skaidrų Gimnazijos veiklos vykdymą.   

  

IV SKYRIUS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

6. Apgaulės ir korupcijos rizikos analizė.  

7. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.   

8. Gimnazijos darbuotojų supažindinimas su apgaulės ir korupcijos prevencijos 

politika.  

9. Gimnazijos darbuotojų dalyvavimas apgaulės ir korupcijos prevencijos veikloje.  

10. Sistemingas mokinių nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime 

ugdymas, įtraukiant antikorupcinių temų į ugdymo turinį.   

11. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus 

pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, priimamų sprendimų nešališkumo.   

12. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.  

13. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, kitų 

dokumentų, susijusių su Gimnazijos veikla, laikymasis.   

14. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.   

15. Galiojančių tvarkos normų pažeidimų nustatymas ir tyrimas.   

16. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už Gimnazijos veiklos sistemoje 

padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.   

17. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių 

taikymas jiems pasitvirtinus.   

18. Gimnazijos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.   

 

 



 
 

V SKYRIUS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

19. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją gimnazijos darbuotojus.   

20. Skirti už Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano 

įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.  

21. Atliekant apgaulės ir korupcijos atsiradimo riziką įvertinama:   

21.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;  

21.2. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl mokyklos lėšų ir kito turto;  

21.3. Darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo 

diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);  

21.4. Gimnazijos ir jos darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;   

21.5. Reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;   

21.6. Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.   

 

 

VI SKYRIUS 

TARNYBINĖ ETIKA 

 

22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos tarnybinės veiklos etikos principai (elgesio taisyklės) 

apibrėžti direktoriaus įsakymu patvirtintame Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos pedagogų etikos 

kodekse, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse, pareiginiuose aprašuose.  

23. Kiekvienas darbuotojas privalo raštu įsipareigoti jų laikytis.  

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

24.  Vykdant gimnazijos veiklą turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.  

25.  Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.   

26. Informaciją apie apgaulę ir korupciją Gimnazijos darbuotojai, bendruomenės nariai 

gali teikti raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems prieinamais būdais (viešinama gimnazijos 

svetainėje https://www.azuolo.varena.lm.lt/).  

27. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems  

pasitvirtinus taikomos atitinkamos priemonės.   

 

_______________________________  
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VARĖNOS „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2025 METŲ PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2020–2025 

metų programos (toliau Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą 

apgaulės ir korupcijos prevenciją ir kontrolę Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (toliau 

Gimnazija). 

2. Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 

2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. XII -1537 

„Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programos patvirtinimo“, direktoriaus įsakymu patvirtintu Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 

apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašu (toliau Aprašas). 

3. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl 

kurių gali pasireikšti korupcijos rizika. 

4. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis, darbo drausmės ar 

tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės 

ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat 

ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, 

neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika. 

5. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba 

poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo 

sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: 

piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais 

įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties 

atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu 

įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo 

funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu 

siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar 

papirkimą. 

6. Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Apraše. 

7. Apgaulės ir korupcijos prevencija Gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis 

KPĮ ir Apraše numatytais principais. 

 



 
 

8. Programa įgyvendinama vadovaujantis 2020–2025 m. apgaulės ir korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu (priedas; toliau – Planas). 

9. Programa, Planas tikslinami pagal poreikį. 

10. Gimnazijoje apgaulės ir korupcijos prevenciją vykdo direktoriaus įsakymu 

sudaryta ne mažiau kaip iš trijų asmenų. 

11. Programos strateginės kryptys: 

11.1. apgaulės ir korupcijos prevencija; 

11.2. antikorupcinis administracijos ir kitų darbuotojų švietimas. 

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

12. Programos tikslas – formuojant pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinant 

teisinį sąmoningumą užtikrinti skaidrią ir veiksmingą Gimnazijos bei jos darbuotojų veiklą, 

užkirsti kelią apgaulės ir korupcijos pasireiškimui, palankių sąlygų atsiradimui ir pagal 

kompetenciją vykdyti apgaulės ir korupcijos prevenciją. 

13. Programos uždaviniai: 

13.1. užtikrinti Programos ir Plano įgyvendinimą ir viešinimą; 

13.2. užtikrinti skaidrų ir atvirą, pagrįstą argumentais sprendimų priėmimą 

organizuojant Gimnazijos veiklą; 

13.3. užtikrinti skaidrumą ir atvirumą vykdant viešuosius pirkimus; 

13.4. vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą ir įtraukti Gimnazijos darbuotojus 

į apgaulės ir korupcijos prevenciją; 

13.5. užtikrinti besikreipiančių asmenų skundų nagrinėjimo skaidrumą ir 

neišvengiamo teisės aktų pažeidėjų teisinės atsakomybės pricipo įgyvendinimą. 

 

 

III. APLINKOS ANALIZĖ 

 

14. Gimnazijos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

14.1. atskirų darbuotojų funkcijų, uždavinių, atsakomybės reglamentavimas; 

14.2. ugdymo proceso organizavimas (tvarkaraščio rengimas); 

14.3. mokinių priėmimo į Gimnaziją organizavimas; 

14.4. lėšų tikslinis panaudojimas; 

14.5. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas; 

14.6. turto nuoma; 

14.7. pažeidimų nustatymas ir nuobaudų skyrimas; 

14.8. veikla, susijusi su lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu; 

14.9. darbuotojų priėmimas. 

 

 

 

 



 
 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Siekiamybė: 

15.1. didinti nepakantumą korupcijai ir sumažinti jos pasireiškimo tikimybę; 

15.2. gerinti apgaulės ir korupcijos prevencijos Gimnazijoje organizavimą; 

16. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės 

rodikliais: 

16.1. įgyvendintos visos Programos priemonės, numatytos Plane; 

16.2. sudaryta galimybė darbuotojams dalyvauti mokymuose; 

16.3. išanalizuoti besikreipiančių asmenų skundai; 

16.4. gimnazijos interneto svetainėje paviešinta informacija apie Gimnazijos 

vykdomą apgaulės ir korupcijos prevencijos politiką 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Gimnazijos direktorius periodiškai išklauso darbo grupės veiklos ataskaitą, 

išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą. 

18. Programa ir Planas skelbiami Gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Varėnos „Ąžuolo“  gimnazijos 

Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

2020 -2025 metų programos priedas 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonė Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Vertinimo 

kriterijai 

1 uždavinys – užtikrinti Programos ir Plano įgyvendinimą ir viešinimą 

1 Informuoti darbuotojus apie korupcijos 

prevencijos priemones, pasireiškimo 

galimybes, rizikos veiksnius, elgesį 

pastebėjus galimus korupcijos 

pasireiškimo atvejus 

Direktorė  Kasmet iki 

vasario 1 d. 

Darbuotojų, 

gavusių 

informaciją, 

skaičius 

2 Paskelbti aktualius dokumentus, 

susijusius su korupcijos prevencija, 

gimnazijos internetinėje svetainėje, 

skiltyje Korupcijos prevencija. 

Sekretorė Pagal poreikį Paviešintų 

gimnazijos 

svetainėje 

dokumentų 

skaičius 

3 Paskelbti Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos programą, jos 

įgyvendinimo priemonių planus ir 

ataskaitas Gimnazijos svetainėje 

Direktorė Kas du metus Paskelbtų 

dokumentų 

analizė 

4 Kontroliuoti ir koordinuoti Programos 

Plano vykdymą, esant būtinybei teikti 

informaciją apie priemonių vykdymą ir 

pasiūlymus dėl jo tikslinimo ar 

papildymo. 

Darbo grupė Nuolat Pasiūlymų 

skaičius  

5 Kas treji metai pakoreguoti kovos su 

apgaule ir korupcija įgyvendinimo 

priemonių planą, kuriame būtų 

nustatytos programos įgyvendinimo 

priemonės, įvykdymo laikas ir 

atsakingi vykdytojai 

Darbo grupė 2023 Pakoreguotas 

planas 

2 uždavinys – užtikrinti skaidrų ir atvirą, pagrįstą argumentais sprendimų priėmimą organizuojant     

Gimnazijos veiklą. 

1 Užtikrinti, kad darbuotojams pavestos 

funkcijos, uždaviniai, atsakomybės 

būtų konkretūs, aiškūs ir atitiktų 

darbuotojų kompetencijas ir 

įgaliojimus. 

Direktorė  Pagal poreikį Koreguotų 

reglamentuoja

nčių 

dokumentų 

skaičius 

2 Supažindinti bendruomenę ar jos 

grupes su rengiamų / koreguojamų 

dokumentų projektais ir, esant 

Dokumento rengimo Pagal poreikį 

Supažindinimas su projektais 

būtinybei, derinti su Gimnazijos s 

taryba. 

Direktorė Pagal poreikį Pakeistų 

dokumentų 

skaičius 

3 Viešai paskelbti Gimnazijos 

internetinėje svetainėje informaciją 

apie formuojamų klasių skaičių ir 

laisvas vietas jose. 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Kasmet iki 

rugpjūčio 25 d. 

Paskelbta 

informacija 



 
 

4 Naudoti Gimnazijos biudžeto lėšas 

pagal patvirtintas sąmatas. 

Direktorė Nuolat Skelbiamos 

finansinės 

ataskaitos 

5 Viešai skelbti Gimnazijos internetinėje 

svetainėje informaciją apie laisvas 

darbo vietas. 

Direktorė Pagal poreikį Skelbiama 

informacija 

6 Užtikrinti skaidrumą teikiant patalpų 

nuomos paslaugas. 

 

Ūkvedys Pagal poreikį Paskelbta 

informacija 

7 Užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų 

aiškius skatinimo ir nuobaudos 

kriterijus ir visiems būtų taikoma 

vienodai. 

Direktorė Nuolat Darbo tvarkos 

taisyklės 

3 uždavinys – užtikrinti skaidrumą ir atvirumą vykdant viešuosius pirkimus. 

1 Sekti teisės aktų, reglamentuojančių 

viešųjų pirkimų vykdymą, ir jų griežtai 

laikytis bei užtikrinti tinkamą 

einamaisiais biudžetiniais metais 

numatomų vykdyti pirkimų planavimą 

bei patvirtintą viešųjų pirkimų planą 

skelbti Gimnazijos interneto svetainėje. 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Nuolat Paskelbta 

informacija 

2 Skaidriai organizuoti viešuosius 

pirkimus, skelbiant ir vykdant juos 

CVP IS priemonėmis ir skelbiant 

Gimnazijos svetainėje. 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Nuolat Skelbiama 

informacija 

4 uždavinys – vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą ir įtraukti Gimnazijos darbuotojus į 

apgaulės ir korupcijos prevenciją 

1 Sistemingai informuoti darbuotojus, 

kad turi vadovautis ir laikytis 

darbuotojų profesinės veiklos ir etikos 

taisyklių, konfidencialumo ir kitose 

veiklą reglamentuojančiuose 

dokumentuose apibrėžtų nuostatų. 

Direktorė Ne rečiau 1 

kartą per 

metus 

Priminimų 

skaičius 

2 Supažindinti naujai atvykusius 

darbuotojus su Gimnazijos darbo 

taisyklėmis, pedagogo etikos 

nuostatomis ir kt. dokumentais. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pagal poreikį Supažindintų 

darbuotojų 

skaičius 

3 Skatinti ir sudaryti sąlygas 

darbuotojams dalyvauti mokymuose 

apie korupcijos prevenciją. 

Direktorė Pagal poreikį 

ir galimybes 

Mokymuose 

dalyvavusių 

skaičius 

4 Viešinti informaciją, susijusia su 

apgaulės ir korupcijos prevencija. 

 

Darbo grupė  Pagal poreikį Pranešimų 

skaičius 

5 uždavinys – užtikrinti besikreipiančių asmenų skundų nagrinėjimo skaidrumą ir neišvengiamo 

teisės aktų pažeidėjų teisinės atsakomybės pricipo įgyvendinimą. 

1 Sudaryti sąlygas Gimnazijos 

darbuotojams, mokinių tėvams 

anonimiškai pranešti Gimnazijos 

vadovybei savo įtarimus dėl galimos 

personalo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veiklos. 

Bendruomenė

s nariai 

Pagal poreikį Gautų 

pranešimų 

skaičius 



 
 

2 Gavus pranešimą ar esant pagrįstiems 

įtarimams apie galimą korupcinę veiką, 

nedelsiant informuoti Gimnazijos 

direktorių ir darbo grupės vadovą. 

Bendruomenė

s nariai 

Pagal poreikį Gautų 

pranešimų 

skaičius 

3 Nedelsiant ištirti gautą informaciją apie 

galimą korupcinę veiką. Pasitvirtinus 

šiai informacijai, apie tai pranešti 

korupcinius nusikaltimus tiriančiai 

valstybės institucijai. 

Direktorė, 

darbo grupė 

Pagal poreikį Ištirtų atvejų 

skaičius 

4 Atlikti apgaulės ir korupcijos 

pasireiškimo Gimnazijoje tikimybės 

analizę. 

Darbo grupė Kas 3 metus Analizė 

6 uždavinys – inicijuoti ir organizuoti  prevencinę antikorupcinę veiklą dirbant su mokiniais 

1 Klasių vadovams planuose planuoti 

prevencines priemones 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Suplanuotų ir 

įgyvendintų 

priemonių 

skaičius 

2 Dalykų mokytojams integruoti 

antikorupcines temas dėstant mokomąjį 

dalyką 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Suplanuotų ir 

įgyvendintų 

integruotų temų 

skaičius 

 

___________________________________ 


