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ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS  2018–2019 
METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų  mokyklos, 2018-2019  metų, 
korupcijos prevencijos programa  parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 
programa ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklai, 
kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė. 

3. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos programos 1 punkte 
nurodytuose teisės aktuose.  

4. Šioje programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 
korupcija dalis. 

5. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją mokykloje, šalinti korupcijos 
atsiradimo priežastis, paskatinti mokyklos bendruomenę būti nepakančiai korupcijai ir skatinti 
įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Siekti atriboti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo bei kitų 
veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą mokykloje. Pasitelkiant kuo įvairesnes priemones šviesti 
mokyklos bendruomenę bei skatinti  prisijungti prie korupcijos prevencijos švietimo ne tik 
mokykloje, bet ir už jos ribų. 
 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

6. Korupcijos prevencija mokykloje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 
6.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 
asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

6.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 
6.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

6.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 



6.5. nesavanaudiškumo - siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją asmuo privalo elgtis 
teisėtai ir savo įgaliojimus naudoti nešališkai priimdamas sprendimus, taip pat privalo būti 
objektyvus ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo. 

6.6. padorumo - siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją asmuo taip pat privalo elgtis 
nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir 
nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 

6.7. viešumo -  siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją asmuo privalo užtikrinti priimamų 
sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus. Taip pat, teisės aktų 
nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją kitiems valstybės tarnautojams ir visuomenei. 
 
 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI  

 

7. Svarbiausias programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią 
korupcijos atsiradimui mokykloje, pašalinti įvairias spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos 
korupcijai. 

7.1. Įgyvendinti sėkmingą antikorupcinių priemonių sistemą mokykloje. 
7.2. Į antikorupcinę veiklą įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių. 

 
 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 

8.  Pagrindiniai programos uždaviniai:  
8.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos pasireikšti korupcijai; 
8.2. užtikrinti, kad bendruomenei būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją 

apie mokyklos darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą; 
8.3. mokykloje vykdyti akcijas, renginius, seminarus, mokymus korupcijos prevencijos 

klausimais; 
8.4. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos mokykloje organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 
8.5. įgyti visuomenės pasitikėjimą mokykloje ir jos teikiamomis paslaugomis; 
8.6. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę mokykloje.  

 
 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

9. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos programos nuostatos bei jos vykdymo 
priemonių planas sudaromas 3 metams. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma. 

10. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 
atsakingas už  korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

11. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 
priemonių plane nurodyti vykdytojai. 



12. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Šiaulių universiteto 
studentės, atsakingos už korupcijos prevencijos švietimą mokykloje. 

13. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą. 
15. Programa įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 dienos. 
16. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 
17. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų asmenų 

rekomendacijas, programa gali būti keičiama, papildoma. 
 

 

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS 2018 - 2019 

METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo laikas Vykdytojas 

1. Paskirti atsakingą asmenį vykdyti 
antikorupcinę programą, bei stebėti 
esamą situaciją mokykloje 

Kas pusmetį direktorė Daiva 
Jagminienė 

2. Įgyvendinti korupcijos prevencijos 
priemonių planą 2018-2019 
metams 

2019 m. sausis mokytoja Asta 
Povilaitytė 

3. Pristatyti mokyklos mokytojams 
korupcijos prevencijos programą 

2017 m. lapkritis mokytoja Asta 
Povilaitytė 

4. Skelbti mokyklos internetiniame 
puslapyje    metinį planuojamų 
viešųjų pirkimų planą 

Kasmet kompiuterių 
priežiūros 
specialistas 
Paulius 
Andruškevičius 

5. Teikti mokyklos metinę veiklos 
ataskaitą mokyklos tarybai 

Kasmet mokytoja Asta 
Povilaitytė 

6. Skelbti mokyklos darbuotojų 
atlyginimų vidurkius mokyklos 

Kas ketvirtį direktorė Daiva 
Jagminienė 



svetainėje 

7. Suorganizuoti renginį mokykloje 
korupcijos dienos progai 

Kasmet direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui Romena 
Ruškienė 

8. Dalyvauti mokymuose korupcijos 
prevencijos klausimais 

2018-2019 metais direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui Romena 
Ruškienė; 
direktorė Daiva 
Jagminienė 

 

____________________________ 


