
MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS 

2016-2018 MOKSLO METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas Numatomi 

rezultatai 

1. Parengti korupcijos 

prevencijos programą ir 

priemonių planą jai 

įgyvendinti 2016-2018 

mokslo metams, juos paskelti 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

gimnazijoje 

2016 m. rugsėjis Parengta 

programa ir 

priemonių  

planas 

2. Antikorupcijos švietimo 

temas integruoti į 

ekonomikos, pilietinio 

ugdymo, istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus ir 

klasių vadovų veiklą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2016-2018 

mokslo metais 

Mokiniai 

supažindinami su 

savivaldos 

principais, 

ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos 

3. Kontroliuoti ar laiku ir 

tinkamai pateikiamos privačių 

interesų deklaracijos 

Direktorius, 

sekretorius 

Nuolat Laiku ir tinkamai 

pateikiamos 

privačių interesų 

deklaracijos 

4. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

gimnazijoje organizuojant 

įvairius renginius, taip pat 

dalyvauti Marijampolės 

savivaldybės  renginiuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

Kasmet Ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

mokinių pilietinė 

pozicija 

5. Direktoriaus veiklos metinę 

ataskaitą teikti gimnazijos 

tarybai ir Marijampolės 

savivaldybės tarybai. 

Direktorius Kasmet  Vykdomas 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

informavimas 

apie gimnazijos 

ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą 

6. Kontroliuoti gimnazijai 

gautos labdaros panaudojimą 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

gimnazijoje 

Kasmet  

7. Užtikrinti skaidrų II 

gimnazijos klasės mokinių 

PUPP organizavimą ir IV 

gimnazijos klasės brandos 

Atsakingas  

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kasmet Ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

mokinių pilietinė 



egzaminų organizavimą pozicija 

 

8. Gimnazijos tinklapyje skelbti 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas 

Atsakingas 

direktorius 

Esant laisvoms 

darbo vietoms 

Užtikrinamas 

viešumas 

9. Sudaryti galimybes pateikti 

bendruomenei anonimines 

anketas apie suteiktų paslaugų 

kokybę, aptarnavimo kultūrą 

bei galimas korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

Administracija 2017 m. Nustatytas 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės lygis, 

įvertintos sritys, 

kuriose 

egzistuoja 

didžiausia 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

10. Paskirti asmenį atsakingą už 

korupcijos prevenciją 

gimnazijoje 

Direktorius 

 

Iki 2016 m. 

gruodžio 1 d. 

Šalinti korupcijos 

prielaidas 

gimnazijoje 

11. Vykdyti viešuosius pirkimus 

elektroninėmis priemonėmis, 

griežtai laikytis viešųjų 

pirkimų taisyklių 

Asmuo, 

atsakingas už 

viešųjų pirkimų 

organizavimą 

Pagal poreikį Užtikrinamas 

viešumas 

12. Tirti skundus, pranešimus, 

kitą gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Direktorius ir 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

gimnazijoje 

Pagal poreikį Nustatomi 

korupcinio 

pobūdžio 

pažeidėjai ir 

šalinami 

pažeidimai 

 

______________________________ 


