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Alytus

Vadovaudamasis valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiqiq tyrimq tarnybos direktoriaus 201 1 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170:

1. Tvirtinu:
1.1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2019-2021 metq Korupcijos

prevencij os ir kontroles programQ $ridedama) ;

1.2. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 2019-2021 metq Apgaules ir
korupcij os prevencij os priemoniq plan4 (pridedama).

2. S k i r i u gimnazijos direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui Aleksandr4 Kirilov4 blti
atsakingu uL gimnazijos korupcijos prevencijos programos igyvendinimo organizavim4 ir kontroles
vykdym4.
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PATVIRTINTA
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gimnazijos direktoriaus
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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS 2019-202T METV
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLES PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (toliau gimnazija) korupcijos ir
prevencijos kontroles programa (toliau - programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa,
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus lsakymu patvirtinta Savivaldybes
korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, Padaliniq ir asmenq, valstybes ar
savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavirlo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, Lietuvos Respublikos
specialiqiq tyrimq tarnybos isakymu patvirtintomis Valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sridir-1,
kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis bei
kitais teises aktais, reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4 ir skirta korupcijos
prevencij ai ir korupcij os pasireiSkimo galimybems maZinti gimnazij oj e.

2. Pagrindines programoje vartojamos s4vokos:
2.1. korupcrja - bet koks asmenU, dirbandiq mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

2.2. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinirnas
sudarant ir igyvendinant tam tikry priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims, siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq darymo.

3. Programos paskirtis - intensyvinti korupcijos prevencijq, Salinti prielaidas korupcijai
atsirasti ir plisti gimnazijoje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4,
uZtikdnti skaidresng, veiksmingesng ir vie5esng gimnazijos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis, veiklq.
Programa parengta 3 metq laikotarpiui.

4. Programos strategines kryptys:
4. l. korupcijos prevencija;
4 .2. antrkorupc ini s Svietimas ir informavimas.

II SKYRIUS
ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS VEIKLOS SITT]ACIJOS

ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU

5. Bendrosios korupcijos prielaidos: teisinds, institucines ir visuomenes pilieti5kumo stokos,
6. Gimnazijos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamq metiniq pirkimg suvestine,

supaprastintq vie5qjq pirkimq taisykles, finansines ataskaitos. Gimnazijos taryba kasr-net
informuojama apie gimnazijos metini biudLetq, dalyvauja, planuojant mokyklos biudZeto poreik!.
sprendZiant le5q taupymo klausimus.

7. Gimnazijoje suformuota ir iSrinkta lygiomis teisemis (mokiniai, tdvai, mokyto.iai)
gimnazijos taryba. Gimnazijos direktorius kasmet atsiskaito uZ [king finansing veiklq gimnazijos
tarybai ir mokl.tojq tarybai.

8. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo igaliojimus, yra pateikg
privadiq interesq deklaracij as.



9. Gimnazijos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojq tarybai, gimnazijos tarybai ir
Alytaus miesto savivaldybes tarybai. Atsiskaitoma ir uL paramos le5q, le5q, skirtq ugdyliniq
paZintinei veiklai, profesiniam orientavimui ir specialiqjq programq leSq panaudojim4.

10. Gimnazijoje korupcija galima Siose veiklos srityse:
1 0. 1. formuojant darbuotojq personal4;
10.2. tvirtinant darbo krlvius pedagogams; sudarant pamokq tvarkara5ti;
10.3. organizuojant ir vykdant vie5qjq pirkimq procediiras;
10.4. naudojant patiket4 valdlti turt4;
1 0.5. naudoj ant gimnazij os biudZet4.

III SKYRIUS
TIKSLAI IR UZDAVINIAI

I 1. Tikslai:
1 1.1. Salinti prielaidas, sudarandias s4lygas korupcijai atsirasti gimnazijoje;
11.2. sukurli ir igyvendinti veiksming4 ilgalaikiq antikorupciniq priemoniq sistern4,

skatinandi4 pletoti ry5ius tarp gimnazijos administracijos, darbuotojq, mokiniq tevq, Salinti
prielaidas pasinaudoti tarnybine padetimi;

11.3. pletoti antikorupcing kultflr4, siekiant padidinti
institucija.

12. Uldavrniai
l2.l.ultil<rinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaikiq korupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinim4;
12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe;
12.3. antikorupciniu poZilriu vertinti gimnazijos direktoriaus lsakymus, sprendimus;
12.4. itraukti i korupcijos prevencij4 gimnazijos bendruomeng, ugdyti bendruomends

nariq pilietini s4moningum4 ir nepakantum4 korupcijai;
12.5. vie5ai skelbti informacijq apie antikorupcinius veiksmus ir jq rezultatus.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

13. Programos tikslq ir uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybes ir
kokybes rodikliais:

13.1. korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymu gimnazijoje;
13.2. ivykdytq ir neivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
13.3. didejandiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimi5kq ir oficialiq prane5imq apie

galimus korupcinio pobldZio nusikaltimus skaidiaus didejimu;
13.4. skundq, pateiktq gimnazijos direktoriui, auk5tesnems institucijoms, skaidiaus

maZejimu.

V SKYRIUS
ADMINISTRAVIMAS

14. Programai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemoniq planas (priedas),
kurio priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradLia ir pabaiga.

15. Programoje numatytas priemones igyvendina gimnazijos direktorius ir programos
igyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdytojai.

16. Asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra atsakingas u'z
korupcijos prevencijos igyvendinim4 mokykloje.

visuomends pasitikejim4 ugdymo



17. Asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencijE ir jos kontrolg, kart4 per metus, ne veliau
iki einamqjq metq geguZes 30 d., pateikia gimnazijos direktoriui ataskait4 apie korupcijos
prevencijos ir kontroles programos priemoniq plano vykdym4.

18. Programoje nttmatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos
proceso organizavimq bei kontrolg reglamentuoja mokyklos korupcijos prevencijos progia-a..

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l9 SiPrograma skelbiama gimnazijos interneto svetaineje www.vanagogimnazija.lt
20. UL, Sios Programos igyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje

nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.
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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
20L9-2021METU APGAULES IR KORUPCTJOS PREVENCIJOS PRTEMONTU PLANAS

Eil. Priemondspavadinimas
Nr.
1. Paskirtas atsakingas asmuo uZ korupcijos

prevencij os programos igyvendinimo
organrzavtm4 ir kontroles vykdym4

2. : Parengta ataskaita apie korupcijos prevencijos
kontroles praejusiq metq plano vykdym4

3. Apsvarstytas Metodinese grupese bei
Metodinej e taryboj e antikorupciniq renginiq
pasiskirstymas per metus bei ataskaita uZ
praejusius metus. Numatytos priemones kitq
metq planui

4. Privadiq interesq deklaracijq teikimas

Vykdoma maZos vertds vie5qjq pirkimq itaigoje
analizE

Vie5ai skelbiama gimnazijos internetineje
svetainej e informacij a apie numatomus,
vykdomus vie5uosius pirkimus

Keidiamas ir atnaujinamas Antikorupcijos
stendas mokytoj q kambaryj e
Didinama viesqjq pirkimq apimtis per Centring
perkandiqj q organizacijq (CPO)

Sudaromos s4lygos gimnazijos darbuotojams,
mokiniq tdvams anonimiSkai prane5ti
gimnazijos vadovams savo itarimus del galimos
personalo korupcinio pobldZio nusikalstamos
veiklos
VieSai skelbiama gimnazijos ir savivaldybes
internetinej e svetainej e informacij a apie laisvas
darbo vietas
VieSai skelbiama gimnazijos intemetineje

5.

6.

7.

8.

Vykdymo
terminas
Kasmet gruodZio
men.

Kasmet sausio
men.

Krsm;i i"*i;
men.

Kar14 per metus

IV ketvirtf

Pagal poreiki

Pagal CPO
galimybes

Nuolat

Pagal poreiki

Pagal poreiki

Vykdytojai

Direktorius

Asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg
Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg

Direktorius
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojai

Kiti darbuotojai,
kuriems reikia
deklaruoti
Asmuo, atsakingas uZ
vie5uosius pirkimus
gimnazrjoje
Asmuo, atsakingas uZ

vieSuosius pirkimus
gimnazijoje

Asmuo, atsakingas uZ

vieSuosius pirkimus
gimnazijoje
Direktorius

Direktorius

Direktorius

9.

10.



11.

svetainej e informac ij a apie formuoj amq klasiq
skaidiq ir formavimo terminus
Kaip vie5umo iiankis naudojamas Elektroninis
dienynas, i5aiSkinarni tevams Sios sistemos
veikimo principai, sudaromos galimybes
kiekvienam bendruomenes nariui gauti joje
talpinam4 informacijq (pagal savo status4)
Skelbiama korupcijos prevencijos programa ir
jos igyvendinimo priemoniq planas gimnazijos
internetinej e svetainej e
Gimnazijos biudZeto lesos naudojamos pagal
patvirtintas s4matas

piranii"ei ;i;siditds Gikilmo; riiiiu ir viesai
) pioc. pajamq le$J naudojamoi pagai parengta
tvark4 ir supaZindinama gimnazijos taryba

ciuui inroimici;a 
"pl. 

gaiim+ iioiuilile veikl4
- informuoti vadov4

..-
Svarbiausi gimnazijos veiklos dokumentai
derinami su gimnazijos Darbo taryba
Dalyvauti mokymuose ir seminaruose
korupcijos prevencijos ir kontroles klausimais

Antikorupcine savaitd, skirta tarptautinei
Antikorupcijos dienai (gruodZio 9 d.) apie
teisingumo ir s4Ziningumo supratim4 ir jo viet4
mfisq gyvenime (I-II klasiq mokiniams)
D i skusij a, skirta tarptautinei Antikorupcij o s

dienai (gruodZio 9 d.) apie korupcijos apraiSkas
kasdieniniame gyvenime, gimnazijoje
politikoje. (III-N klasiq mokiniams).
SupaZindinti mokiniq tews su mokiniq
paZangos ir pasiekirnq vertinimo tvarka.
Antikorupcinio Svietimo temos kasmet
integruoj amos i ekonomikos, i storij os, pilietinio
ugdymo ir etikos mokomuosius dalykus
UZtikrinama skaidri II
kl. mokiniq PUPP organizavimo ir
pravedimo tvarka
Ziniq patikrinimo metu
UZtikrinama skaidri brandos egzaminq
vykdymo tvarka

12.

13.

Nuolat

Vasario *en ro

Nuolat

Nuolat
P;sriil;;iti

Nuoiat

Nuoiai-

Nuoiat

Gruodiio men.

GruodZio men.

Nuolat

II ketvirtis

Pagal egzaminq
tvarkara5ti

Elektroninio dienyno
administratorius

Internetinio puslapio
administratorius

Direktorius

Darbuotoj as atliekantis
finansininko funkcijas
Direktorius
Diiektorius,
gimnazijos tarybos
pirmininkas
Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencrj4
Direktorius

Gimnazijos
administracija,
mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotoj as ugdymr"ri

birektorius,
pavaduotojai ugdymui

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.


