
ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOs-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS 

ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiami rezultatai/ vertinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimo rezultatai 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŢASTIS ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOJE-

DAUGIAFUNKCIAME CENTRE (įstaigos pavadinimas) 

Uţdaviniai: 

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių maţinimą ir šalinimą. 

3. Uţtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

1. Atlikti pateiktų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo kontrolę, 

nustatytą vertinant 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę   

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 rugpjūtis  Kiekvienais metais III ketvirtį 

atliekamas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas pasirinktoje 

srityje. 

 Nustatytos veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos pasireiškimas,  

nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai, numatytos ir 

įgyvendintos prevencinės 

priemonės jų užkardinimui. 

Numatytos šios procedūros rizikos 

veiksniams mažinti: Laisvų darbo vietų 

paskelbimas; Pokalbio su pretendentais į 

laisvą darbo vietą organizavimas ir 

vykdymas; Įdarbinamo asmens 

informavimas apie darbo speciką, darbo 

sutarčių, įsakymų dėl įdarbinimo 

pasirašymas, supažindinimas 

pasirašytinai su darbo graku, pareiginiais 

nuostatais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbo saugos, civilinės 

saugos ir kitais būtinaisiais įstaigoje 

reglamentuotais dokumentais. 

2. Esant poreikiui, 

atsižvelgiant į 

korupcijos  

prevenciją  

reglamentuojančių 

teisės  

aktų pakeitimus, 

kompetentingų 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 m. sausis Peržiūrėta korupcijos prevencijos 

programa, sudarytas 2020 metų 

korupcijos prevencijos priemonių 

planas 

Mokyklos koruopcijos prevencijos 

programa ir priemonių planas atitinka 

galiojančių įstatymų reikalavimams 
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institucijų 

rekomendacijas, 

tvirtinti,  

peržiūrėti ir / ar 

atnaujinti  

korupcijos prevencijos 

programas, programos  

įgyvendinimo planus. 

3. Paskirti asmenį (-is), 

kuriam (-iems) 

pavedama  

atlikti Lietuvos  

Respublikos korupcijos  

prevencijos įstatymo  

įgyvendinimo funkciją. 

Informaciją apie  

atsakingą asmenį  

paskelbti mokyklos  

interneto 

svetainėje. 

Direktorius Iki 2020 metų III 

ketvirčio pabaigos 
Užtikrintas korupcijos prevencijos 

įstatymo įgyvendinimas, sustiprinta  

kontrolė. 

 

 

Paskirtas asmuo, kuriam pavesta atlikti 

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo įgyvendinimo 

funkciją. 

 

 

4. Nustatyti (atnaujinti) 

sąrašą pareigybių, į 

kurias  

prieš skirdama asmenį, 

Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti 

rašytinį  

prašymą STT dėl 

informacijos apie šias  

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

Direktorius 2020 metai Nustatytas pareigybių sąrašas. Šiuo metu mokykloje tokių pareigybių 

nėra 

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE MAŢINIMAS IR ŠALINIMAS 

Uţdaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 
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2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Uţtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

1. Sudaryti galimybes 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėse ar įstaigų ir 

įmonių patalpose 

pateikti gyventojams 

anonimines anketas ar 

pranešimus apie 

pastebėtus korupcijos 

pasireiškimo atvejus. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 m. sausis Daugiau pastebėtų korupcijos 

pasireiškimo apraiškų, ugdomas 

gyventojų nepakantumas tokiems 

reiškiniams. 

 

Didinamas prieinamumas gyventojams, 

užtikrinama galimybė jiems pareikšti 

savo nuomonę su korupcija susijusiais 

klausimais. 

2. Skatinti gyventojus  

naudotis elektroniniu  

būdu teikiamomis  

viešosiomis ir  

administracinėmis 

paslaugomis. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

įgyvendinimą 

mokykloje 

Kiekvieną ketvirtį Gyventojams teikiama informacija 

apie galimybę naudotis viešosiomis 

paslaugomis. Informacija nuolat 

atnaujinama. 

Gyventojai informuoti apie galimybę  

naudotis elektroniniu būdu teikiamomis 

paslaugomis, prireikus ja naudojasi. 

3. Užtikrinti anoniminių 

pranešimų linijos 

(elektroninio pašto) 

veikimą. 

Asmuo, 

atsakingas už 

kompiuterių 

priežiūrą 

mokykloje 

Visus metus Nuolat veikianti anoniminių 

pranešimų linija. 

Gyventojai turi galimybę bet kuriuo 

metu pasinaudoti anonimine pranešimų 

linija 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

Uţdaviniai:  

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

1. Informuoti visuomenę 

apie vykdomą  

Antikorupcijos 

komisijos 

veiklą. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 gruodis Mokyklos tinklapyje skelbiama 

informacija apie korupcijos 

priemonių įgyvendinimą, teikiama 

ataskaita 

Visuomenė informuota apie mokykloje 

vykdomą Antikorupcinę veiklą. 

2. Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

Asmuo, 

atsakingas už 

2020 metai Skelbiama informacija, susijusi su 

antikorupcine veikla: korupcijos 
Interneto svetainėje pateika visa aktuali 

su korupcijos prevencijos įgyvendinimu 
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svetainėje, skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“, skelbti 

informaciją apie 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą, 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaitą, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadą ir kt.) 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

prevencijos programa, priemonių 

planas, atsakingi asmenys, 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas ir jo išvados, korupcijos 

priemonių įgyvendinimo ataskaita. 

mokykloje susijusi informacija, ji 

papildoma ir atnaujinama. 

3. Skelbti informaciją 

apie nustatytas galimas  

korupcines veikas,  

mokyklos darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 metai Paviešinta informacija apie 

nustatytas galimas korupcines 

veiklas, netinkamą darbuotojų 

elgesį. 

2020 metais nėra nustatytų galimų 

korupcinių veiklų ar netinkamo 

daruotojų elgesio 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

Uţdaviniai: 

1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus korupcijos prevencijos klausimais.  

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi 

1. Peržiūrėti ir atnaujinti  

antikorupcinio švietimo 

programas mokyklose, 

skatinti korupcijos  

prevencijos iniciatyvas 

ir jų viešinimą. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

įgyvendinimą 

mokykloje 

2020 rugpjūtis Atnaujintas antikorupcinio švietimo 

programos turinys, mokiniai 

įtraukti į korupcijos prevencijos 

iniciatyvas. 

Peržiūrėta ir atnaujinta antikorupcinio 

švietimo programa, temos įtrauktos į 

ugdomųjų dalykų turinį. 

2. Kiekvienais mokslo 

metais parengti ir 

vykdyti antikorupcinio 

mokinių ugdymo 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

įgyvendinimą 

2020 metai Mokiniai supažindinti su savivaldos 

principais, ugdomos antikorupcinės 

nuostatos 

Antikorupcinio švietimo temos 

integruotos į pilietinio ugdymo, lietuvių 

kalbos, istorijos, etikos mokomuosius 

dalykus ir klasės vadovų veiklą 
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programą. mokykloje 

3. Pasikviesti į mokyklą  

STT pareigūną, 

vykdantį  

antikorupcinį jaunimo  

švietimą. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 gegužė 

 

Mokiniai įgijo daugiau žinių apie 

korupcijos reiškinį. 
Pareigūnai į mokyklą neatvyko dėl 

Covid 19 pandemijos 

4. Suorganizuoti  

diskusiją, skirtą 

Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Pilietinio 

ugdymo 

mokytoja 

2020 gruodžio 11 Ugdoma nepakanti korupcijai 

mokinių pilietinė pozicija 

Organizuotos pamokos 5-8 klasių 

mokiniams, skirtos tarptautinei 

antikorupcijos dienai (nuotoliniu būdu) 

5. Dalyvauti mokymuose  

Antikorupcijos 

klausimais. 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

mokykloje 

2020 birželis Keliama asmens, atsakingo už 

antikorupcinių priemonių vykdymą 

mokykloje, kvalifikacija ir 

kompetencijos šioje srityje 

2020 m. mokymuose nedalyvauta 

6. Suorganizuoti 

personalo mokymus 

antikorupcinio švietimo 

tema. 

Direktorius 2020 birželis Keliama personalo kompetencija 

antikorupcinių žinių srityje. 

Personalas įgijo daugiau žinių apie 

korupciją. 

IŠVADA.  

 

 

Pavaduotoja                                                                                                                                                                                    Eglė Guobytė                                                                                                                                                                                                              


