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KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJOS 

 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas mokykloje. 

 

              Uždaviniai:  

1. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant 

viešąsias ir administracines paslaugas.  

2. Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojas(ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

1 Patvirtinti 

mokyklos 

Korupcijos 

prevencijos 

programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą 

2022-2024 m. 

Antikorupcijos 

komisija 

2022 m. 

vasario mėn. 

Korupcijos 

prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planas 

patvirtinti 

vadovaujantis 

galiojančiais LR 

teisės aktais 

Mokyklos 

darbuotojai 

informuoti 

apie 

patvirtintus 

dokumentus 

2 Supažindinti 

darbuotojus su 

mokyklos 

Korupcijos 

prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planu. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkas 

2022 m. 

vasario mėn. 

Darbuotojai 

supažindinti ir 

vadovaujasi 

Korupcijos 

prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planu. 

Mokyklos 

darbuotojai 

informuoti 

apie 

korupcijos 

prevencijos 

vykdymą. 

3 Įvertinus atliktų 

tyrimų ar apklausų 

rezultatus, gautus 

skundus ar 

pranešimus, 

rekomenduoti 

nustatyti korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę. 

Antikorupcijos 

komisija 

Iki metų 

pabaigos 

Neliks sričių 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei 

Sustiprinta 

korupcijos 

prevencijos 

kontrolė 

4 Skelbti finansines 

ataskaitas mokyklos 

Direktorė Pagal 

galiojančius 

 vykdomas 

mokyklos 



internetinėje 

svetainėje. 

LR teisės 

aktus 

bendruomenės 

narių 

informavimas 

apie finansinę 

veiklą. 

5 Skelbti viešųjų 

pirkimų planus, 

ataskaitas, pirkimus 

CVPIS‘e. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams  

Pagal 

galiojančius 

LR teisės 

aktus 

Padidėjęs 

viešųjų pirkimų 

skaidrumas. 

Užtikrinta 

sveika 

konkurencija. 

6 Interneto svetainėje 

skelbti informaciją 

apie vykdomus 

viešuosius 

pirkimus, mažos 

vertės pirkimus, 

viešųjų pirkimų 

laimėtojus, sutartis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Pagal 

galiojančius 

LR teisės 

aktus 

Interneto 

svetainėje 

skelbiama 

informaciją apie 

viešuosius 

pirkimus 

Įgyvendintos 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 7 str. 

1 ir 3 dalių 

nuostatos. 

7 

 

Skelbti darbuotojų 

atlyginimų 

vidurkius mokyklos 

svetainėje. 

Direktorė Pagal 

galiojančius 

LR teisės 

aktus 

Darbuotojai 

tinkamai 

informuoti apie 

atlyginimų 

vidurkius  

Mokyklos 

bendruomenės 

narių 

informavimas 

apie finansinę 

veiklą. 

8 Viešai skelbti 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje  

informaciją apie 

laisvas darbo vietas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Esant 

poreikiui 

Informacija apie 

laisvas darbo 

vietas laisvai 

pasiekiama. 

Mokyklos 

bendruomenės 

narių 

informavimas 

apie 

organizacinę 

veiklą. 

2.  Tikslas – Ugdyti mokyklos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, 

nepakančią korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą. 

 

              Uždaviniai:  

1. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.  

2. Didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis. 

 

9 Mokyklos 

bendruomenės 

skundus perduoti 

nagrinėti ir 

Antikorupcijos 

komisijai. 

Direktorius Gavus 

gyventojų 

skundą 

Perduotų 

Antikorupcijos 

komisijai ir jos 

išnagrinėtų 

skundų per 

metus skaičius. 

Sumažinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, 

galimybė 

nustatyti 

korupcinio 

pobūdžio 

prasižengimus. 

 

10 Organizuoti 

antikorupcinės 

Tarptautinės 

antikorupcijos 

dienos renginius 

Komisijos 

pirmininkas 

Metų eigoje Surengtų 

renginių 

skaičius per 

metus. 

Įgyvendintos 

Programos ir 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės. 



darbuotojams bei 

mokiniams, 

dalyvauti 

konkursuose 

antikorupcijos 

tema. 

11 Laiku pateikti 

privačių interesų 

deklaracijas. 

Komisijos 

pirmininkas 

Kiekvienais 

metais 

Darbuotojai 

laikosi LR 

teisės aktų 

nuostatų 

Laiku 

pateiktos 

vadovaujančių 

darbuotojų 

privačių 

interesų 

deklaracijos. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


