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BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq r. Luokds Vytauto Kleivos gimnazijos Korupcijos prevencijos tvarkos apraias (toliau
Apraias) reglamentuoja Tel5iq r. Luokes Vytauto Kleivos gimnazijoje (toliau - Gmnazija)
igyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimq

*

korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo koordinavim4 bei kontrolg, darbo etikos laikymosi
uZtikrinim4.
2. Apra5o tikslas - uZtikrinti efektyvq korupcijos prevencijos vykdymo Gimnazijoje proces4
(Apra5o I priedas).
3. Apra5o nustatyta tvarka igyvendinamq korupcijos prevencijos priemoniq visuma yra
Gmnazijos vidaus kontroles dalis.
4. UZ Apra5o nuostatq igyvendinimq Gmnazijoje atsakingas direktoriaus isakymu paskirtas
darbuotojas.
5. Apraie vartojamos s4vokos:
5.1. korupcinio pobildZio teises paZeidimas * administracinis ar darbo drausmds paieidimas arba
nusikalstamos veiklos poZymius turinti veika, padaryta tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba
reikalaujant turtines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos, paiado, privilegijos) sau ar kitam
asmeniui, tup pat j4 priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tarnybine padetimi, vir5ijant
igaliojimus, neatliekant pareigq, paLeidhiant vieiuosius interesus, taip pat korupcinio pob0dZio
nusikdlstama veika;
5.2. korupcijos rizikos veiksniai
pieLastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali
pasireik5ti korupcij os nzika;
5.3. korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas - Gmnazijos veikl4 veikiandiq i5oriniq iriar
vidiniq irlar individualiq rizikos veiksniq, sudarandiq galimybiq atsirasti korupcijai, nustatymas;
5.4. veiklos sritis teises aktuose apibrdlta 6irylpazijos veiklos apimtis, skirta Gmnazijos
uZdaviniq igyvendinimui ir funkcij q atlikimui ;
5 5. vie5oji paslauga - valstybes ar savivaldybiq kontroliuojamq juridiniq asmenq veikla teikiant
asmenims socialines, Svietimo, mokslo, kult[ros, sporto ir kitas istatymq numatytas paslaugas;
5.6. atsparumo korupcijai lygis pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaidiuojamas
rodiklis, apib0dinantis Gmnazij os veiklos atsparum4 korupcij ai.
6. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantaryos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos Respublikos
'korupcijos prevencijos istatyme, Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos
istatyme (toliau *
Praneiejq apsaugos istatymas), Lietuvos Respublikos viesrjq
privadiq interesq derinimo
valstybineje tarnyboje istatyme (toliau - Vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymas), Lietuvos
Respublikos vie5qfq pirkimq istatyme, Teises aktq projekq antikorupcinio vertinimo taisykl6se,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 ,,Del Teises
aktq proj ektq antikorupcini o vertinimo tai sykliq patvirti ni mo".
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II SI(YRIUS
KORUPCIJOS PREVNNCIJOS PRINCIPAI
7

.

Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovauj antis

Siai s

principais:

7.1. teis6tumo korupcijos prevencijos priemonds igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei v?tikrinantpagrindiniq asmens
teisq ir laisviq apsaugQ;
7.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali bUti visi asmenys;
7.3. s4veikos korupcijos prevencijos priemoniq veiksmin!;umas uitikrinamas derinant visq
korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, kei6iantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam toki4 pagalb4;
7.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat tikrinant
ir priZiurint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasillymus del
atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.
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III SI(YRIUS
KORUPCIJOS PRtrVENCIJOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
8.

Korupcijos prevencijos tikslai:
8.1. teisinemis organizacindmis priemonemis sukurti idiegti veiksming4 nuolating
prevencing antikorupcing sistem4 bei proceduras, sistemingai veikiandias Gmnazijos bendruomeneje
i r adinini stracinej e veikloj e;

ir

8.2. uZtikrinti skaidri4 Gimnazijos veikl4 bei

ir

paslaugq administravim4, teisiniq ir

antikorupciniq principq laikym4si ;
8.3. pletoti antikorupcing kult0r4, i antikorupcing veikl4 itraukiant Gmnazijos bendruomeng.
9. Korupcijos prevencijos uZdaviniai:
9.1. nustatyti Gmnazijos veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiSkimo tikimybe;
9.2. atskleisti ir Salinti galimas korupcijos atsiradimo Gmnazijoje prieZastis ir s4lygas;
9.3. uZtikrinti realq ir veiksming4 korupcijos prevencijos teisin! reguliavim4;
9.4. teisinemis, organizacin€mis, ekonomindmis ir socialinemis priemon€mis sukurti tinkam4
veiksming4 korupcijos prevencijos organizavimo, igyvendinimo, prieZifrros
kontroles
mechanizm4;
9.5. uitikrinti vie5qjq pirkimq organizavimo ir atlikimo skaidrum4 bei kontrolg;
9.6. uZtikrinti Gimnazijos veiklos vie5um4, bendruomenes antikorupcin! Svietim4.
10. Korupcijos prevencijos uZdaviniai igyvendinami taikant korupcijos prevencijos priemones.
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IV SI(YRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJO S PROCE SO ORGANIZAVIMA

S

ll.Korupcijos prevencij4, kontrolg, Vie5qlq ir privadiq interesq derinimo istatymo nuostatq ir

korupciniq paZeidimq tyrima atlieka Gmnazijos direktoriaus isakymu paskirti darbuotojai.
12. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, Gmnazijoje atliekamas veiklos sridiq,
kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas, analiz€ ir ivertinimas.
13. Darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos rizif,os valdym4, teikia Gmnazijos direktoriui veiklos
'sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo ir ivertinimo i5vadas,
taip pat atlieka Gmnazijos antikorupcines aplinkos monitoring4 ir teikia pasiulymus del priemoniq
korupcij os prevencij os uitikrinimui.
14.Informacij1 w prane5imus apie Gmnazijos bendruomenOs nariq korupcinius veiksmus
asmenys gali teikti rastu, elektroniniu pastu ar kitais jiems prieinamais bfldais.
15. Darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos rizikos valdym4 Gmnazijoje, uZtikrina Praneiejq
apsaugos i statymo nuostatq i gyvendi ni m 4 G mnazij oj e.
16. Darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos rizikos valdym4

Gmnazijoje, iSsamiai ir objektyviai
analizuoja jam pateiktus ar surinktus pagristus itarimus del darbuotojq korupcinio pob0diio
paZeidimq ir atlieka tyrimus pagal savo kompetencij4:
16.1. apie atliekamq tyrimq, susijusiq su darbuotojq galimais korupcinio pobfldZio paZeidimais,
eig4 informuoj a Gimnazij os direktoriq;

16.2. itarimams pasitvirtinus, nedelsdamas informuoja Gimnazijos direfrtoriq,
medLi agq i r i rodymu s perduoda ati ti nkam om s tei sesaugos institucrj om
17.

o

surinktq

s.

Gauti prane5imai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, patikrinama ir

pasiwirtinus paZeidimams, taikomos Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytos priemon0s.
18. Darbuotojas, atsakingas uZ korupcijos rizikos valdym4-Gmnazijoje, kaupia, sistemina ir
analintop informacij4 apie korupcijos apraiSkas Gmnazijos veikloje, kuria vadovaujantis
koreguoj amas korupcij os prevencij os veiksmq planas.

Y SI(YRIUS
KORUPCIJOS PRtrVENCIJOS PRIAMONES
Gmnazijoje igyvendinamos Sios korupcijos prevencijos priemones:
19.1. Gmnazijos veiklos sridiq, kuriose' egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
nustatymas analize i r vertini mas;
"
19.2. korupcijos prevencijos priemoniq sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrole;
19.3. prane5ejq apsaugos istatymo nuostatq igyvendinimas, nustatant informavimo apie
19.

'
J

koruircij os pasirei5kimo atvejus tvarkq;
19.4. Gimnazijoje vykdomq vie5qjq pirkimq skaidrumo analizeir antikorupcinis vertinimas;
19.5. prane5imq, kitos gautos informacijos apie korupcinio pob0dZio paieidimus tyrimas
vertinimas;
19.6. visuomen€p informavimds ir nustatytq korupcijos atvejq vie5inimas;
19 .7
Gmnazij os bendruomenes antikorupcinis Svietimas.
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VI SKYRIUS
TARNYBINE ETIKA
2}.Gimnazijos tarnybines veiklos etikos principai (elgesio taisykles) apibreZti direlctoriaus
isakymu pawirfintame Gmnazijos pedagogq etikos kodekse, darbo tvarkos taisyklese, pareigybiq
apra5ymuose.
21. Kiekvienas darbuotojas privalo raltu isipareigoti

jq laikytis.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Apraias gali buti keidiamas arbapripaiistamas netekusiu galios Gmnazijos direktoriaus
isakymu.

