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ANYKŠČIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO ,,ŽILVITIS“
2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Priemonės pavadinimas
Peržiūrėti asmenų, atsakingų už
korupcijos programos, priemonių
plano vykdymą ir kontrolę, sąrašą
Supažindinti darbuotojus su
korupcijos prevencijos programa

Vykdymo
laikas
Esant
poreikiui

Vykdytojai
Direktorius

2021 sausis

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją

Mokyklos internetiniame puslapyje
skelbti korupcijos programą ir jos
įgyvendinimo planą bei atsakingų
asmenų kontaktinius duomenis
Mokyklos internetiniame puslapyje
skelbti mokyklos biudžeto
suvestines, finansinės būklės
ataskaitas, finansinių ataskaitų
rinkinių aiškinamuosius raštus
Mokyklos internetinėje svetainėse
skelbti informaciją apie laisvas
darbo vietas
Mokyklos internetinėje svetainėje
skelbti planuojamų pirkimų planus,
gautos paramos panaudojimą

Pasikeitus
situacijai

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją
Direktorius

Pateikti steigėjui mokyklos
direktoriaus pasirašytą atlikto
korupcijos pasireiškimo mokykloje
tikimybės įvertinimo pažymą
Mokykloje atlikus korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą,
parengti ir patvirtinti nustatytų
neatitikimų šalinimo priemonių
planą, nurodant asmenis,
atsakingus už priemonių vykdymą

III ketvirtyje,
ar esant
pareikalavimu
i
Parengus
korupcijos
pasireiškimo
įstaigoje
tikimybės
įvertinimo
medžiagą
Kasmet IV
ketvirtyje

Nuolat

Numatomi
rezultatai
Užtikrintas planingas
darbas
Darbuotojus skatinti
teikti siūlymus dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veiklos
mažinimo
Užtikrinamas viešumas

Užtikrinamas viešumas

Esant
poreikiui

Direktorius

Bus įgyvendintas
viešumo principas

Nuolat

Asmuo,
atsakingas už
viešuosius
pirkimus
Direktorius

Bus įgyvendintos
Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatos
Stiprins atsakomybę už
neteisėtus veiksmus

Direktorius ir
asmuo
atsakingas už
korupcijos
prevencijos
kontrolės
vykdymą
Direktorius

Parengtas ir patvirtintas
neatitikimų šalinimo
priemonių planas

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių
aprašymus ir, esant būtinybei,
įtraukti antikorupciniu požiūriu
svarbias nuostatas bei atsakomybės
priemones
Nagrinėti gautus skundus,
Gavus skundą, Asmuo,
pareiškimus, siūlymus apie
pareiškimą ar atsakingas už
korupcinio pobūdžio pažeidimus
siūlymą
korupcijos
prevenciją
Vykdyti vaikų priėmimą į mokyklą Nuolat, esant Direktorius

Didins darbuotojų
atsakomybę

Mažės korupcijos
galimybė mokykloje

Bus įgyvendintos

12.

13.

vadovaujantis steigėjo nustatyta
tvarka
Užtikrinti informacijos teikimą
klientams apie ugdytinių maitinimą
įstaigoje
Sudaryti galimybę norintiems
anonimiškai pranešti mokyklos
vadovybei apie galimas personalo
korupcinio pobūdžio apraiškas,
siekiant jų išvengti
Dalyvauti savivaldybės
organizuojamuose seminaruose
korupcijos prevencijos srityse

laisvoms
vietoms
Pakitus
dokumentams

Direktorius

steigėjo patvirtintos
nuostatos
Vykdomas veiklos
viešumas

Nuolat

Direktorius

Bus ugdomas
nepakantumas
korupcijai

Esant
galimybei

Direktorius

Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai
pateikiamos privačių interesų
deklaracijos.
Atsiskaityti mokyklos korupcijos
prevencijos komisijai apie
įvykdytus viešuosius pirkimus
Suteikti galimybę mokyklos
bendruomenės nariams anoniminiu
būdu pareikšti savo nuomonę apie
mokykloje vykdomą veiklą ir
darbuotojų pagirtiną ar netinkamą
elgesį

Nuolat

Direktorius

Bus ugdomas pilietinės
sąmonės lygis ir
nepakantumas
korupcijai
Užtikrinamas viešumas

Metų
pabaigoje

Ūkvedys

Užtikrinamas viešumas

Nuolat

Direktorius

18.

Parengti ir patvirtinti mokyklos
Korupcijos prevencijos programą
ir jos įgyvendinimo 2024-2026 m.
priemonių planą

2023 m.
Direktorius ir
gruodžio mėn. asmuo
atsakingas už
korupcijos
prevenciją

19.

Vykdyti Programos prevencinę
priežiūrą

Nuolat

Tėvai anonimiškai
informuos mokyklos
administraciją apie
jiems žinomas veikas,
kurios gali būti
nusikalstamo
korupcinio pobūdžio,
kas padės įvertinti
paslaugų teikimo
kokybę, taip pat
išsiaiškinti trūkumus ir
priežastis bei skatinti
ieškoti būdų, kaip
pagerinti paslaugų
teikimą
Bus parengta mokyklos
Korupcijos prevencijos
programa ir jos
įgyvendinimo 20242026 m. priemonių
planas
Bus užtikrintas
programos
įgyvendinimas

14.

15.

16.

17.

______________

Direktorius

