
ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS 

ATASKAITA  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiami rezultatai/ vertinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimo rezultatai 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOJE 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą. 

3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

1. Atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas mokymo 

priemonių ir vadovėlių 

įsigijimo srityje .  

Korupcijos 

prevencijos 

grupė 

2021 m. III ketv.  Kiekvienais metais III ketvirtį 

atliekamas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas pasirinktoje 

srityje. Nustatyta veiklos sritis, 

kurioje galimas korupcijos 

pasireiškimas,  nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai, numatytos ir 

įgyvendinamos prevencinės 

priemonės jų užkardinimui. 

Išanalizuota gimnazijos veiklos sritis, 

kurioje galimas korupcijos 

pasireiškimas, nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai, numatytos ir 

įgyvendintos prevencinės priemonės jų 

užkirtimui.  

2. Parengtas gimnazijos 

korupcijos prevencijos 

programos priemonių  

įgyvendinimo planas 

2021 m. 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 m. I ketv. Įgyvendinti programos tikslai ir 

uždaviniai, laiku įvykdytos plane 

numatytos priemonės. 

Parengtas korupcijos prevencijos 

programos priemonių įgyvendinimo 

planas. 

3. 2020 m. birželio 10 d. 

gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-33 

sudaryta darbo grupė 

korupcijos prevencijos 

vykdymui gimnazijoje 

Informaciją  

paskelbta gimnazijos  

interneto svetainėje. 

Gimnazijos 

direktorius 

2021 m. II ketv. Užtikrintas korupcijos prevencijos 

įstatymo įgyvendinimas 

gimnazijoje, sustiprinta kontrolė. 

 

 

Sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta 

atlikti Gelvonų gimnazijos korupcijos 

prevencijos įstatymo įgyvendinimo 

funkciją. 
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4. Atnaujintas 

sąrašą pareigybių, į 

kurias prieš skirdama 

asmenį, gimnazija turi 

pateikti rašytinį  

prašymą STT dėl 

informacijos apie šias  

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

Gimnazijos 

direktorius 

2021 m. IV ketv. Parengtas ir  gimnazijos 

direktoriaus patvirtintas  bei 

paskelbtas gimnazijos interneto 

svetainėje sąrašas pareigybių, į 

kurias , prieš skiriant asmenį, 

Gelvonų gimnazija turi pateikti 

rašytinį prašymą į STT dėl 

informacijos apie šias pareigas 

siekiantį eiti asmenį. 

Įvertinamas asmens patikimumas ir 

mažinama korupcijos pasireiškimo 

tikimybė priimant į pareigas tik 

nepriekaištingos reputacijos asmenis. 

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOJE MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS 

Uždaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 

2. Didinti  teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Užtikrinti galimybes darbuotojams, mokinių tėvams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

1. Sudarytos galimybes 

gimnazijos interneto 

svetainėje ar 

gimnazijos patalpose 
pateikti darbuotojams, 

mokinių tėvams 
anonimines anketas ar 

pranešimus apie 

pastebėtus korupcijos 

pasireiškimo atvejus. 

Gimnazijos 

direktorius 

2021 metai Gautų pranešimų, susijusių su 

korupcijos apraiškomis , 

sumažėjimas. Pranešimuose 

nurodytų korupcijos faktų 

pasitvirtinimo mažėjimas. 

Sudaryta galimybė gimnazijos 

darbuotojams, mokinių tėvams 

anonimiškai informuoti apie jiems 

žinomas korupcijos apraiškas 

gimnazijoje. Užtikrinama neoficialių 

mokėjimų prevencija. 

2. Darbuotojų, mokinių 

tėvų skatinimas 

naudotis elektroniniu  

būdu teikiamomis  

viešosiomis ir  

administracinėmis 

paslaugomis. 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 metai Parengta ( atnaujinta) ir  perkelta į 

mokyklos svetainę informacija 

tėvams, prašymai laikyti brandos 

egzaminus ir kt. 

Informacijos apie darbo užmokestį 

pateikimas darbuotojams el. paštu. 

Korupcijos apraiškų šalinimas 

III. TIKSLAS – ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

Uždaviniai:  

1. Viešinti gimnazijos veiklą. 
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2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

1. Informuota visuomenė 

apie vykdomą  

Antikorupcijos 

komisijos veiklą. 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 metai Paskelbta informacija (posėdžių 

darbotvarkių, ataskaitų ir kt.) 

Informacija nuolat  atnaujinama. 

Supažindinti gimnazijos darbuotojai, 

mokinių tėvai ir vietos bendruomenė su 

korupcijos kontrolės galimybėmis. 

Skatinami įsitraukti į antikorupcinę 

veiklą. 

2. Gimnazijos interneto 

svetainėje, skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“, paskelbta 

informaciją apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą, 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaita korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvada ir kt.) 

Gimnazijos 

direktorė 

2021 metai Paskelbta informacija apie 

vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones. Skelbiama informacija 

(pagal poreikį) atnaujinama. 

Gelvonų gimnazijos interneto svetainėje 

skelbiama informacija skirta šviesti 

darbuotojus, mokinių tėvus ir vietos 

bendruomenę apie vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones ir didinti 

pasitikėjimą gimnazijos darbu. 

Užtikrintas gimnazijoje įgyvendintas 

korupcijos prevencijos priemonių 

viešumas. 

3. Skelbiama informaciją 

apie nustatytas galimas  

korupcines veikas,  

gimnazijos darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

Gimnazijos 

direktorė 

2021 metai Gimnazijos svetainėje paskelbta 

informacija apie darbuotojų 

nustatytas korupcines veikas, 

darbuotojų netinkamą elgesį. 

Didinti ir formuoti nepakantumą 

korupcijai. 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ GIMNAZIJOJE 

Uždaviniai: 

1. Šviesti gimnazijos darbuotojus, mokinius ir mokinių tėvus korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi 

1. Peržiūrėta ir atnaujinta 

antikorupcinio švietimo 

programą gimnazijoje, 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 metai Peržiūrėta ir atnaujinta (pagal 

poreikį) gimnazijos antikorupcinio 

švietimo programa 

Ugdyti mokinių vertybines nuostatas ir 

plėtoti gebėjimus, būtinus formuoti 

jaunų žmonių pilietinę antikorupcinę 
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skatinamos korupcijos  

prevencijos iniciatyvos 

ir jų viešinimas 

poziciją. 

2. 2020-2021 m. m.  

parengta ir vykdyta 

antikorupcinio mokinių 

ugdymo programą. 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 metai Organizuoti pokalbiai , peržiūrėti 

filmai. 

Ugdomas mokinių pilietiškumas ir 

nepakantumas korupcijai. 

3. Organizuota diskusijos 

klasės valandėlių metu 

nuotoliniu būdu, skirtos 

Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Klasių vadovai 2021 m. Suorganizuoti pokalbiai, diskusijos Ugdyti mokinių pilietiškumą ir 

nepakantumą korupcijai, supažindinti su 

galimomis apraiškomis. 

4. Suorganizuotas 

pokalbis su gimnazijos 

personalu 

antikorupcinio švietimo 

tema. 

Gimnazijos 

direktorė 

2021 m. Suformuotas gimnazijos personalo 

vieningas suvokimas apie 

korupciją, aukštų etikos standartų 

reikšmę 

Didinamas kolektyvo patikimumas, 

sąmoningumas, principingumas. 

5. Dalyvauta nuotolinėje 

diskusijoje „Skaidrumo 

link: pradėkime nuo 

mokyklos“ 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 m. I ketv. Dalyvauta diskusijoje. Supažindinti gimnazijos darbuotojai  su 

korupcijos kontrolės galimybėmis. 

Skatinami įsitraukti į antikorupcinę 

veiklą. 

6. Dalyvauta 

nuotoliniame 

susitikime „Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo teoriniai ir 

praktiniai aspektai“ 

Korupcijos 

prevencijos 

grupės  

2021 m. II ketv. Suformuotos antikorupcinės 

nuostatos. 

Atnaujintos  teorinės žinios korupcijos 

prevencijos grupės narių bei 

administracijos 

IŠVADA. Visa veikla ugdo nepakančių korupcijai mokinių pilietinę poziciją, formuoja aukštus etikos standartus gimnazijos darbuotojų tarpe, mažina 

korupcijos pasireiškimo galimybes įvairiose gimnazijos veiklos srityse. 

 

Gelvonų gimnazijos korupcijos prevencijos grupės narys                           Jūratė Niekienė                                                                                                                                                                                 


