
 PATVIRTINTA 

 Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio  

 gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. 

 įsakymu Nr. VK-26  

 

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 2019-2021 metų korupcijos 

 prevencijos priemonių planas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdytojas 

Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

Tikslas. Siekti gimnazijos veiklos skaidrumo, viešumo, atskaitingumo. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti gimnazijos veiklos viešumą. 

2. Užtikrinti gimnazijos valdomo turto (įskaitant finansus) naudojimo ir disponavimo juo skaidrumą 

ir viešumą. 

3. Užtikrinti prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

1. Paskirti už korupcijos 

prevenciją atsakingą asmenį 

Direktorius Iki 2019-02-01 Sumažės korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

2. Gimnazijos internetiniame 

puslapyje įdiegti skyrių 

„Korupcijos prevencija“ 

Kompiuterių 

specialistas 

Iki 2019-02-01 Užtikrinamas 

informacijos viešumas 

2.1. Gimnazijos internetiniame 

puslapyje skelbti informaciją 

apie naudojamą lengvąjį 

automobilį 

Direktorius Nuolat Užtikrinamas 

automobilio naudojimo 

teisėtumas 

2.2. Gimnazijos internetiniame 

puslapyje skelbti korupcijos 

priemonių planą 

Direktorius 2019 m. sausis Užtikrinamas priemonių 

viešumas 

2.3. Gimnazijos internetiniame 

puslapyje skelbti direktoriaus 

veiklos ataskaitą 

Direktorius Kiekvienų metų 

sausio mėn. 

Užtikrinamos gimnazijos 

vykdomos ugdomosios ir 

finansinės veiklos 

viešumas 

3. Kontroliuoti ar laiku ir 

tinkamai pateikiamos 

privačių interesų deklaracijos 

Direktorius  Nuolat Sudarytos prielaidos 

išvengti viešųjų ir 

privačių interesų 

konfliktų 

4. Gimnazijos internetiniame 

puslapyje viešinti metinių 

viešųjų pirkimų planus, 

viešųjų pirkimų taisykles, 

finansines ataskaitas 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius, 

vyr. buhalterė 

Kasmet Užtikrinamas viešųjų 

pirkimų ir finansų 

naudojimo viešumas. 

5. Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus, 

vidaus tvarkos taisykles ir 

esant būtinybei įtraukti 

teisinės atsakomybės 

priemones 

Direktorius Pagal poreikį Apibrėžta teisinė 

atsakomybė darbuotojų 

pareigybėse 

Tikslas. Didinti nepakantumą korupcijai ir skatinti bendruomenės narius įsitraukti į antikorupcinę 

veiklą. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdytojas 

Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

Uždavinys. Vykdyti gimnazijos bendruomenės (moksleivių, darbuotojų, moksleivių tėvų) narių 

antikorupcinį švietimą. 

6.  Atlikti gimnazijos 

bendruomenės (darbuotojų) 

nuomonės apklausą dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės gimnazijoje 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Kiekvienais 

metais iki 

gegužės 1 d. 

Bus nustatyta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

7. Sudaryti galimybę 

gimnazijos bendruomenės 

nariams informuoti apie 

galimus neteisėtos veiklos 

gimnazijoje faktus: raštu, 

telefonu, el. paštu ir kt. Apie 

galimybę teikti informaciją 

skelbti gimnazijos 

internetiniame puslapyje 

Direktorius Nuolat Sudaryta galimybę 

kreiptis į spec. tarnybas 

susidūrus su korupcijos 

pobūdžio veiklomis 

8. Sudaryti sąlygas mokytojams 

dalyvauti antikorupcinio 

ugdymo seminaruose. 

Direktorius 2019-2021 m. Darbuotojai susipažins su 

korupcijos prevencija ir 

pasekmėmis 

9. Antikorupcijos ugdymo 

temas integruoti į 

ekonomikos, pilietiškumo 

ugdymo, tikybos 

mokomuosius dalykus, klasių 

valandėles. 

Dalykų 

mokytojai 

Kasmet Ugdomas nepakantumas 

korupcijai 

10.  Dalyvauti rajone 

organizuojamame moksleivių 

antikorupcinių iniciatyvų 

konkurse. 

Dailės ir 

pradinių 

klasių 

mokytojai 

Kasmet Ugdoma nepakanti 

pilietinė pozicija 

korupcijai. 

 

 

__________________ 


