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ZARASŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų švietimo pagalbos tarnybos korupcijos prevencijos  programa (toliau – 

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Zarasų savivaldybės 

antikorupcijos  prevencijos programa ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos 

prevencijos veiklą. 

2. Programa yra skirta korupcijos prevencijai Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – 

ZŠPT). 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

4. Programa grindžiama teisės aktuose numatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, 

ZŠPT darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu, siekiant kompleksiškai šalinti šio 

neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas 

5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

6. ZŠPT veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis įstaigos strateginio planavimo 

aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių analizę.  

7. ZŠPT veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – 

vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas. 

8. Įvertinus  nurodytus veiksnius:  

8.1. ZŠPT korupcija galima šiose veiklos srityse: 

8.1.1. Priimant darbuotojus į darbą;  

8.1.2. Organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

8.1.3. Atliekant turto nuomos, panaudos ar kitas procedūras.  

8.1.4. Išduodant fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus (pažymas, pažymėjimus ir 

kt.). 

8.1.5. Atliekant kitas paslaugų teikimo funkcijas.  

9. Įgyvendinant programą, nebuvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė nei vienoje iš 

veiklos sričių.  

10. Programos įgyvendinimo laikotarpiu nuolat buvo siekiama didinti viešumą ir 

atskaitingumą bendruomenei. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

11. Programos tikslai: 

11.1 Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti. 

11.2  Užtikrinti viešą, skaidrią, veiksmingą ZŠPT veiklą.  



11.3 Informuoti ZŠPT dirbančius asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

12. Programos uždaviniai:  

12.1 Efektyvus korupcijos rizikų valdymas. 

12.2 Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas.  

12.3 ZŠPT veiklos viešumo užtikrinimas. 

13. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

13.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

13.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys. 

13.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą. 

14. Siekiami rezultatai:  

14.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

14.2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

14.3. padidinti bendruomenės pasitikėjimą ZŠPT; 

15. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

15.1 svarbiu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas ZŠPT 

institucija; 

15.2 parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos 

priemonių skaičius; 

15.3 asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis; 

15.4 oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis; 

15.5 įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius; 

15.6 organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

16. Už Programos įgyvendinimą atsakingas ZŠPT direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 

atsakingas už programos įgyvendinimo organizavimą ir už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

17. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 

priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

18. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia ZŠPT asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją.  

19. Prevencijos programą tvirtina ZŠPT direktorius.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą. 

21. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai. 

22. Programa skelbiama ZŠPT interneto svetainėje https://www.sczarasai.lt  

 

 

 

https://www.sczarasai.lt/

