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KELMĖS „AUKURO“  PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai  

1 2 3 4 5 6 

1.? Tęsti mokykloje korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komisijos 

veiklą 

Direktorius Nuolat Bus veiksmingesnė 

korupcijos prevencija ir 

kontrolė 

Direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija 

 

2. ? Supažindinti mokyklos darbuotojus 

su korupcijos prevencijos įstatymo 

pakeitimais 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

2022 m. 

vasario mėn. 

Darbuotojai įgis daugiau 

žinių    

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 

 

 

3. ? Organizuoti darbuotojų mokymus, 

susitikimus su STT darbuotojais, 

vykdančiais korupcijos prevenciją 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą 

 

Pagal 

poreikį 

Darbuotojai įgis daugiau 

žinių apie korupcijos žalą 

valstybei ir visuomenei 

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 

 

4. Parengti mokyklos veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir 

vertinimo motyvuotą išvadą ir 

pateikti mokyklos direktoriui 

Mokyklos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

komisija 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

Įvertinta situacija mokyklos 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Nustatytais terminais parengta 

motyvuota išvada 

5. Sudaryti sąlygas darbuotojams 

dalyvauti mokymuose ir seminaruose 

korupcijos prevencijos ir kontrolės, 

antikorupcinio ugdymo programos 

integravimo į mokomuosius dalykus 

ir klasės valandėles klausimais 

 

Direktorius Pagal 

poreikį 

 

Pagerės žinių kokybė apie 

korupcijos prevenciją 

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 



1 2 3 4 5 6 

6. Organizuoti Tarptautinės 

antikorupcijos dienos renginius 

mokykloje. 

Asmuo, mokyklos 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisija.  

Kartą per 

metus 

gruodžio 

mėn. 

Susiformuos antikorupcinės 

nuostatos, nepakanti 

korupcijos augimui pilietinė 

pozicija 

Asmenų, dalyvavusių 

renginiuose, skaičius 

7. Vykdyti antikorupcinio ugdymo 

programų integravimo į 

mokomuosius dalykus ir klasės 

valandėles pedagoginę priežiūrą 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės vykdymą, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kartą per 

metus 

Pagerės mokinių 

antikorupcinis ugdymas 

Mokinių skaičius 

8. Tirti skundus, pranešimus ar kitą 

gautą informaciją dėl galimų 

korupcijos atvejų 

Direktorius,  

asmuo,  mokyklos 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisija 

Pagal 

poreikį 

Nebus skundų Asmenų,  pateikusių skundus, 

skaičius 

9. ? Atnaujinti atmintinę „Informacijos 

apie pranešimų, susijusių su 

galimomis korupcijos apraiškomis, 

pateikimo galimybės“ ir paskelbti 

mokyklos interneto svetainėje 

Direktorius, 

mokyklos korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

komisija 

2022 m.  

 

Mokyklos bendruomenė, 

susidūrusi su korupcijos 

apraiškomis bet kokioje 

srityje, žinos, į kokią 

instituciją ir kokia tvarka 

kreiptis 

Parengtas ir išplatintas 

informacinis pranešimas 

10. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus viešuosius 

pirkimus ir jų rezultatus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Nuolat Užtikrintas viešųjų pirkimų 

skaidrumas;  visuomenė 

informuota apie 

planuojamus ir įvykdytus 

pirkimus 

Skelbiama Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje 

sistemoje, informuojama savo 

tinklalapyje (mažos vertės 

pirkimų atveju – tik savo 

tinklalapyje) 

11. Skelbti mokyklos korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

mokyklos interneto tinklapyje 

Direktorius Nuolat Bus informuota visuomenė Skelbiama informacija 

svetainėje 

 

____________________________ 

 


