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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos (toliau – Gimnazijos) korupcijos prevencijos tvarka
(toliau - Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-904 (Žin., 2002,
Nr.57-2287) ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 (TAR, 2015-0316, Nr. 3856).
2. Tvarkos paskirtis – užtikrinti skaidrią ir atvirą Gimnazijos veiklą, užkertant kelią apgaulės ir
korupcijos apraiškoms.
3. Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos:
apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti;
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – Gimnazijos darbuotojo darbo drausmės ar tarnybinis
nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios
asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai
daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant
viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla;
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas,
kitos nusikalstamos veiklos, padarytos siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas
tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų
suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar
viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių
veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą;
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.
II SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS
4. Gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos sudedamosios dalys yra šios:
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4.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė apgaulės ir korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas
ir analizė;
4.2. korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas;
4.3. darbuotojų, mokinių bei jų tėvų švietimas ir informavimas;
4.4. nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas.
III SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE YRA DIDELĖ APGAULĖS IR
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
5. Gimnazijos veiklos sritys, kuriose yra didelė apgaulės ir korupcijos pasireiškimo tikimybė:
5.1. viešųjų pirkimų organizavimas;
5.2. Gimnazijos patalpų nuoma;
5.3. brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas;
5.4. mokinių priėmimo į gimnaziją organizavimas;
5.5. mokinių žinių vertinimas;
5.6. išsilavinimo pažymėjimų (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų) ir jų
dublikatų, pažymų apie mokymosi rezultatus, archyvo pažymų išdavimas);
5.7. duomenų apie gimnazijos ugdomąją ir finansinę veiklą pateikimas.
IV SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS
6. Pagrindinės apgaulės ir korupcijos prevencijos Gimnazijoje priemonės yra šios:
6.1. darbuotojų kompetencijos ir atsakomybės ribų nustatymas;
6.2. Gimnazijos dokumentuose apibrėžtų procedūrų aiškumas;
6.3. kasmetinis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir rekomendacijų įgyvendinimas;
6.4. privačių interesų ir pajamų bei turto sąžiningas ir savalaikis deklaravimas (Gimnazijos
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui);
6.5. nutarimų priėmimo skaidrumas, dalyvaujant įvairioms gimnazijos bendruomenės grupėms.
6.6. kalendorinių metų finansinės ataskaitos rengimas, pristatymas Gimnazijos tarybai, Mokytojų
tarybai, ataskaitos skelbimas Gimnazijos tinklalapyje (įskaitant paramos lėšas);
6.7. mokytojų metodinių grupių, Gimnazijos tarybos dalyvavimas formuojant metų biudžeto
sąmatas;
6.8. viešas informacijos apie laisvas darbo vietas skelbimas gimnazijos, Vilniaus miesto
savivaldybės bei Užimtumo tarnybos tinklalapiuose; skaidrus darbuotojų priėmimas į darbą,
atleidimas iš jo, objektyvus darbo krūvių paskirstymas;
6.9. objektyvus sprendimų dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams priėmimas;
6.10. skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus;
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6.11. skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas teikiant Gimnazijos patalpų nuomos paslaugas;
6.12. skaidraus mokinių priėmimo į gimnaziją užtikrinimas;
6.13. antikorupcinio švietimo temų integravimas į pilietiškumo pagrindų, geografijos,
ekonomikos mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
6.14. skaidrus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimas ir
vykdymas;
6.15. objektyvus mokinių pasiekimų vertinimas vadovaujantis Gimnazijos ugdymo planu;
6.16. akcijų, projektų organizavimas minint Tarptautinę antikorupcijos dieną;
6.17. darbuotojų patikimumo, lojalumo, sąmoningumo, principingumo didinimas, motyvuojant
juos neimti, neduoti kyšio, pranešti apie korupciją;
6.18. galimybių sudarymas gimnazijos darbuotojams ir visuomenės atstovams pranešti apie
apgaulės ir/ar korupcinius pažeidimus Gimnazijoje;
6.19. skundų, pranešimų ar kitais būdais gautos informacijos dėl galimų korupcinio pobūdžio
veiklų tyrimas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Su šia Tvarka supažindinami visi gimnazijos darbuotojai pasirašytinai arba elektroniniu būdu.
8. Tvarkos nuostatas ir priemones įgyvendina visi Gimnazijos darbuotojai pagal savo
kompetenciją, atitinkamas pareigybes ir laikinai paskirtų funkcijų aprašymą.
9. Ši Tvarka viešai skelbiama Gimnazijos tinklalapyje.
10. Gimnazijoje už apgaulės ir korupcijos prevenciją atsako Gimnazijos direktorius.
_______________________

