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PATVIRTINTA 

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos  

direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. 

įsakymu Nr.V1-56 

(2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V1- 189 

patvirtinta redakcija) 

 

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  2021-2024 M. ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 
PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 
VYKDYTOJAI VYKDYMO 

LAIKAS 
LAUKIAMI 

REZULTATAI 
ĮGYVENDINIM

O VERTINIMO 

KRITERIJAI 

1. Įsteigti mokykloje 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisiją 

Direktorius 2021 m.  

liepa 

Bus 

veiksmingesnė 

korupcijos 

prevencija ir 

kontrolė 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

komisija 

2. Atlikti gimnazijos 

veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

nustatymą ir 

pasireiškimo jose 

įsivertinimą 

Darbo grupė Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

 Parengta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikybės išvada 

3. Peržiūrėti ir 

atnaujinti kovos su 

korupcija 

programą, skatinti 

korupcijos 

prevencijos 

iniciatyvas ir jų 

viešinimą 

Darbo grupė Kiekvienų 

kalendorinių 

metų I 

ketvirtis 

Nustatytų 

korupcijos 

rizikos veiksnių 

mažinimas ir 

šalinimas 

Didesnis veiklos 

skaidrumas ir 

atskaitingumas 

bendruomenei 

4. Sudaryti sąlygas 

darbuotojams pagal 

poreikį dalyvauti 

mokymuose ir 

seminaruose 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės, 

antikorupcinio 

ugdymo programos 

integravimo į 

mokomuosius 

dalykus ir klasės 

valandėles 

klausimais. 

Direktorius Pagal poreikį 

2021-2024 

m. 

Pagerės žinių 

kokybė apie 

korupcijos 

prevenciją 

Asmenų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

5. Sudaryti sąlygas Direktorius Nuolat Nebus skundų Užtikrintas 
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darbuotojams, 

kitiems piliečiams 

pranešti gimnazijos 

administracijai 

savo įtarimus dėl 

galimos korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamos 

veikos. 

viešumas ir 

galimybė išvengti 

korupcinių 

nusikaltimų 

veikos   

6. Tirti skundus, 

pranešimus ar kitą 

gautą informaciją 

dėl galimų 

korupcijos atvejų. 

Gimnazijos 

antikorupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija 

Pagal poreikį Nebus skundų Asmenų, 

pateikusių 

skundus, skaičius 
 
 
 
 

7. Informuoti 

bendruomenę apie 

vykdomą 

antikorupcijos 

veiklą interneto 

svetainėje 

 Kiekvieną 

ketvirtį 

Bendruomenė 

supažindinta su 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

rezultatais 

Laiku paskelbtos 

ataskaitos 

8. Gimnazijos 

interneto svetainėje 

skelbti informaciją 

apie 1,2 % 

gyventojų pajamų 

mokesčio 

surinkimą 

Vyr. buhalteris Iki kiekvienų 

kalendorinių 

metų sausio 

31 d. 

Sąžiningas, 

skaidrus ir 

tinkamas 

gaunamų lėšų 

panaudojimas 

 

9. Užtikrinti skaidrų 

viešųjų pirkimų 

organizavimą ir 

vykdymą 

centrinėje viešųjų 

pirkimų sistemoje 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

2021-2024 

m. 

Nebus skundų Viešieji pirkimai 

vykdomi 

vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

viešųjų pirkimų 

įstatymu ir kitais 

teisės aktais 

10. Skelbti informaciją 

apie pretendentų 

atranką laisvoms 

darbo vietoms 

užimti. 

Direktorius 2021-2024m. 

pagal poreikį 
Nebus skundų Konkursai į 

laisvas darbo 

vietas vyks 

sklandžiai 

11. Naudotis 

dokumentų 

valdymo sistema 

,,Kontora‘‘, gerinti 

rengiamų 

dokumentų kokybę 

ir prieinamumą 

Direktorius, 

administratorius 

Nuolat Darbuotojų 

aptarnavimo 

kokybės 

gerėjimas, 

dokumentų 

rengimo laiko 

trumpėjimas 

Parengtų 

dokumentų 

valdymo sistemos 

priemonės dalis 

2024 metais 100 

% 

12. Gimnazijos 

interneto svetainėje 

viešai skelbti 

Direktorius Per 30 

kalendorinių 

dienų nuo 

Padidintas 

savivaldybės 

gyventojų 

Paskelbtų viešųjų 

ir privačių 

interesų 
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savivaldybės 

tarybos narius, 

savivaldybės 

institucijų vadovų 

ir jų pavaduotojų, 

politinio 

(asmeninio) 

pasitikėjimo 

valstybės 

tarnautojų, 

valstybės 

tarnautojų, 

einančių institucijų 

ar įstaigų 

struktūrinių 

padalinių vadovų ir 

jų pavaduotojų 

pareigas, viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijas 

(Lietuvos 

Respublikos 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

10 str. 1 d.) 

pareigos 

atsiradimo 

dienos, 

pasikeitus 

duomenims, 

informaciją 

atnaujinti per 

30 

kalendorinių 

dienų nuo 

pasikeitimo. 

pasitikėjimas 

savivaldybės 

valdžios 

institucijomis ir 

jose einančiais 

pareigas 

asmenis, laiku ir 

tinkamai 

pateikiant 

savivaldybės ir 

savivaldybės 

biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų ir 

savivaldybės 

valdomų įmonių 

interneto 

svetainėse 

viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijas. 

deklaracijų 

skaičius 

13. Užtikrinti, kad 

savivaldybės 

interesantai turėtų 

galimybę pareikšti 

nuomonę apie juos 

aptarnavusių 

savivaldybės 

institucijų, 

savivaldybės 

biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų, 

savavaldybės 

valdomų įmonių 

darbuotojų elgesį. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

administratorius 

2021-2024 

m. gauti 

pranešimai 

Gyventojams 

suteikta 

galimybė 

anonimiškai 

informuoti apie 

jų aptarnavimą, 

darbuotojų 

etiškas ir 

kompetentingas 

elgesys užtikrins 

pasitikėjimą 

įstaiga. 

Gautų teigiamų ir 

neigiamų 

pranešimų 

skaičiaus 

santykis. 

14. Organizuoti 

Tarptautinės 

antikorupcinės 

dienos renginius, 

dalyvauti 

konkursuose 

antikorupcine 

tematika. 

Atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją 

Kasmet 

gruodžio 

mėn. 

Surengtų 

renginių 

skaičius per 

metus 

Įgyvendintos 

programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės 

 
 

                                                                       ___________________ 


