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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2020–2023 METAMS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

1.Uždavinys. Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą. 

1.  Sudaryti darbo grupę korupcijos 

prevencijai vykdyti. 

Direktorius 2020 m.  Darbuotojai 

įtraukiami į 

korupcijos 

prevencijos veiklą 

2.  Informuoti Gimnazijos 

bendruomenę apie ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę veiklą. 

Direktorius 2020-2023 m.  Informuojamos 

savivaldos 

institucijos, 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariai apie 

gimnazijos veiklą 

3.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei 

įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones.  

Direktorius Pagal poreikį Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei 

teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

darbuotojų 

pareigybėse 

4.  Kontroliuoti, ar laiku 

pateikiamos privačių interesų 

deklaracijos 

Direktorius  2020-2023 m. 

II ketvirtį 

Kontroliuojami 

privatūs interesai  

2.Uždavinys. Siekti atvirumo ir skaidrumo priimant sprendimus, svarbius gimnazijos 

bendruomenei. 

5.  Teisės aktų nustatyta tvarka 

interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie numatomus, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Nuolat Užtikrintas viešųjų 

pirkimų 

skaidrumas, 

visuomenė 



2 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

vykdomus viešuosius pirkimus ir 

jų rezultatus 

informuota apie 

planuojamus ir 

įvykdytus pirkimus 

6.  Pateikti bendruomenei aktualią 

informaciją apie teikiamas 

mokamas paslaugas Gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Nuolat Gimnazijos 

sprendimai atviri, 

skaidrūs ir 

prieinami 

bendruomenei 

7.  Užtikrinti skaidrumą teikiant 

patalpų nuomos paslaugas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Nuolat Skaidrus lėšų 

naudojimas 

gimnazijoje 

8.  Viešai skelbti Gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas 

Direktorius Nuolat Užtikrintas 

viešumas 

9.  Gimnazijos metinę veiklos 

ataskaitą teikti Mokytojų tarybai, 

Gimnazijos tarybai ir 

Savivaldybės tarybai 

Direktorius Kasmet Vykdomas 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių informavimas 

apie mokyklos 

ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą 

10.  Esant būtinybei papildyti 

Gimnazijos korupcijos 

prevencijos programą. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

2021-2023 m. Veiksminga 

korupcijos 

prevencijos 

programa 

3.Uždavinys. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje, skatinant nepakantumą 

korupcijos reiškiniams. 

11.  Sudaryti sąlygas darbuotojams 

dalyvauti mokymuose ir 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės, 

antikorupcinio ugdymo 

programos integravimo į 

mokomuosius dalykus ir klasės 

valandėles klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pagal poreikį 

2020–2023m. 

Pagerės žinių 

kokybė apie 

korupcijos 

prevenciją 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

12.  Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į istorijos, ekonomikos, 

etikos mokomuosius dalykus, 

klasių valandėles, neformalųjį 

ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Kiekvienais 

metais iki 

rugsėjo 10 d. 

Ugdomos mokinių 

vertybinės 

nuostatos, 

formuojama 

nepakanti 

korupcijos augimui 

pilietinė pozicija 

4.Uždavinys. Ugdyti gimnazijos bendruomenės antikorupcines, vertybines nuostatas bei bendrąsias 

dalykines kompetencijas. 

13.  Dalyvauti TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL Lietuvos 

skyriaus „Sąžiningumo mokyklų 

tinkle“. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

2020-2023 m. Ugdomos mokinių 

vertybinės 

nuostatos  

14.  Organizuoti Tarptautinės 

antikorupcijos dienos renginius 

mokykloje, dalyvauti 

konkursuose antikorupcijos tema. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Kiekvienais 

metais 

gruodžio 

mėnesį 

Jaunimo 

sąžiningumo, 

skaidrumo 

skatinimas bei 

įsitraukimas į 

antikorupcines 

iniciatyvas 

___________________ 


