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ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau
Aprašas) skirtas užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo
tikimybę, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti gimnazijoje.
2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. korupcija – gimnazijos darbuotojo tiesioginis arba netiesioginis siekimas,
reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado,
privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas,
taip pat gimnazijos darbuotojų veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios
asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis
siūlymas ar suteikimas gimnazijos darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos,
paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip
pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas;
2.2. 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;
2.3. Aprašo strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei
informavimas.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
3. Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
3.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas,
analizė ir vertinimas;
3.2.korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano
sudarymas, vykdymo koordinavimo kontrolė;
3.3. gimnazijos bendruomenės informavimas ir nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.
3.4. kitos korupcijos prevencijos priemonės.

III. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

4. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, gimnazijoje atliekama veiklos sričių, kuriose
yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:
4.1. viešųjų pirkimų organizavimas gimnazijoje;
4.2. maitinimo organizavimas gimnazijoje;
4.3 darbuotojų priėmimas į gimnaziją;

4.4 patalpų nuoma;
4.5. transporto paslaugų teikimas;
4.6. bendrasis ugdymas;
4.7. bibliotekos veikla;
4.8. švietimo ir papildomų paslaugų teikimo kainų, įkainių ir tarifų, kurių šio bei kitų įstatymų
nustatyta tvarka nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija,
nustatymas.
5. Veiklos analizė ir vertinimas atliekami kiekvienų metų III ketvirtį.
6. Veiklos analizę ir vertinimą gimnazijoje atlieka asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir
jos kontrolę.
7. Įgalioti asmenys pateikia gimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus gimnazijos direktoriui, kuris priima
sprendimus dėl pateiktos informacijos bei siūlymų įgyvendinimo.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR
KONTROLĖ
8. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planus tvirtina gimnazijos direktorius.
9. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, apibendrina informaciją apie
priemonių įgyvendinimą ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. teikia išvadas gimnazijos direktoriui.
10. Korupcijos prevencijos priemonių planas skelbiamas gimnazijos tinklapyje
(www.versme.elektrenai.lm.lt)

V. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS
ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS
11. Teisės aktų nustatyta tvarka gimnazijos interneto svetainėje (www.versme.elektrenai.lm.lt) skelbti
informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.
12. Gimnazijos interneto svetainėje (www.versme.elektrenai.lm.lt) skelbti korupcijos prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo ataskaitas.
13. Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus gimnazijoje skelbti gimnazijos interneto
svetainės (www.versme.elektrenai.lm.lt) skiltyje „Korupcijos prevencija“.

VI. KITOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
14. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje. Tuo tikslu organizuoti gimnazijoje
debatus, pilietines akcijas, rengti mokinių konferencijas ir kitus renginius antikorupcine tema.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Aprašas gali būti keičiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.
16. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja gimnazijos direktorius.
_____________________________

