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Marijampolės savivaldybės merui    2022-03-01 Nr.D3-     (1.6.E) 

     Į  2022-02-24 Nr. SA-1816 (8.5E) 

      

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

        Vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2024 metų 

programos‘‘, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu ,,Dėl 

Marijampolės savivaldybės korupcijos 2021-2024 metų programos patvirtinimo‘‘, 20 punktu ir 

Marijampolės savivaldybės mero 2022-02-24 raštu Nr. SA-1816 (8.5.E) ,,Dėl informacijos 

pateikimo‘‘, pateikiu informaciją apie Programos priemonių įtraukimą ir įgyvendinimą Liudvinavo 

Kazio Borutos gimnazijoje. 

 1. 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr.V1-56 patvirtinta Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 

Korupcijos prevencijos 2021-2024 metams programa ir priemonių planas. 

 2. Į gimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių planą, buvo įtrauktos visos Marijampolės 

savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonės, kurios susijusios su švietimo įstaigos 

veikla. Tikslai ir uždaviniai numatyti atsižvelgiant į savivaldybės tikslus ir uždavinius bei 

gimnazijos plano rengimo darbo grupės sukauptus duomenis. 

  3. 2022 metų sausio 4 d. direktoriaus įsakymu patvirtinta Liudvinavo Kazio Borutos 

gimnazijos vidaus kontrolės politikos nauja redakcija ir jos priedai. Priedas Nr.3. Rizikos vertinimas 

ir valdymas, kuriame numatyti rizikos veiksniai ir priežastys, galintys turėti įtakos gimnazijos 

veiklos skaidrumui, sričių, kuriose galėtų egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimui. 

 4. Rengiant informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje 

2021 metais daugiausiai atsižvelgta į sritis, kuriose labiausiai tikėtina korupcijos rizika ir kurios 

pasireiškimas gali turėti didžiausią poveikį (biudžetinių asignavimų valdymo sritis, viešųjų pirkimų 

sritis, sutartinių įsipareigojimų reglamentavimo ir vykdymo sritis, darbo užmokesčio sritis, turto 

valdymo sritis, viešųjų ir privačių interesų derinimo sritis ir kt.) gimnazijos veiklos kokybei ir 

tinkamumui. Gimnazijoje rizika nustatoma ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta. 

 5. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 6. Viešieji pirkimai vykdyti per CPO ir CVPIS. 

 7. Pranešimų apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus per 2021 metus negauta. 

 8. Per 2021 metus surinkta ikimokyklinio ugdymo skyriuje 4826,52 Eur tėvų mokesčio, kuris 

panaudotas įsigyjant ugdymui reikalingų priemonių ir įrangos. 

 9. 1,2 % gyventojų pajamų mokesčių lėšų gauta 569,41 Eur. Visi panaudoti atsiskaitant už 

UAB ,,Eurofondas‘‘ paslaugas. 

 

 

Direktorė      Nijolė Latvaitienė 
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