
BIRŽŲ  R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS  VEIKSMŲ 
 PLANO 2022 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

TIKSLAS – KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS BEI ANTIKORUPCINĖS APLINKOS 

KŪRIMAS BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOJE 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Vykdymo 

laikas 
Vykdytojas Rezultatai  

1 2 3 4 5 6  

TIKSLAS – DIDINTI ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ, ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS 

1 uždavinys. Nustatyti sritis, kuriose yra didelė tikimybė atsirasti korupcijos apraiškoms 

1.1. Nustatyti veiklos sritį, 

kurioje  egzistuoja sąlygos 

korupcijos apraiškoms, 

įvertinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę ir 

parengti motyvuotą išvadą 

Parengtas 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

nustatymas ir 

motyvuota išvada  

Kasmet 

III 

ketvirtis 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

priežiūrą. 

Neįgyvendinta. 

Nebuvo paskirtas asmuo atsakingas už korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimą. Po Biržų rajono 

savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus 

audito atlikto audito, remiantis rekomendacijomis, 

paskirtas asmuo atsakingas už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą (Biržų r. Vabalninko Balio 

Sruogos gimnazijos direktoriaus 2022 m. spalio 

24 d. įsakymas Nr.VV-172). 

 

2 uždavinys. Viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevenciją 

2.1.  Skelbti informaciją apie 

korupcijos prevencijos 

veiksmų priemonių 

įgyvendinimą  ir rezultatus. 

Parengtas 

korupcijos 

prevencijos 

veiksmų vykdymo 

planas ir ataskaita.  

Kasmet 

I ketvirtis 

Direktorius, 

direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

priežiūrą. 

Korupcijos prevencijos veiksmų planas ir 

ataskaita skelbiama viešai gimnazijos interneto 

svetainėje 

 www.vabalninkomokykla.lt   

 

 

3 uždavinys. Stiprinti Gimnazijos darbuotojų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę  

http://www.vabalninkomokykla.lt/


Eil. 

Nr. 

Priemonė Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Rezultatai  

1 2 3 4 5 6  

3.1.  Koordinuoti ir kontroliuoti, 

kad į direktoriaus įsakymais 

sudaromas komisijas ir 

darbo grupes įtrauktų 

darbuotojų dalyvavimas jų 

veikloje nesukeltų interesų 

konflikto. Informuoti 

darbuotojus apie pareigą 

nusišalinti iškilus interesų 

konfliktui 

Darbuotojų, 

nusišalinusių dėl 

galimo interesų 

konflikto, atvejų 

skaičius  

Nuolat Direktorius Įsakymu sudarant komisijas ir darbo grupes 

atsižvelgiama į tai,  kad darbuotojų dalyvavimas 

jų veikloje nesukeltų interesų konflikto. 

Nusišalinimo atvejų nepasitaikė. 

 

 

3.2. Kontroliuoti Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės taisyklių 

įgyvendinimą. 

Visi viešieji 

pirkimai vykdomi 

vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir 

vidaus kontrolės 

taisyklėmis. 

Nuolat 

 

Direktorius,  

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius. 

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

taisyklės patvirtintos direktoriaus 2020 m. kovo 

12 d. įsakymu Nr. VV-40 (Gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 

VV-181 redakcija), skelbiamos viešai svetainėje 
www.vabalninkomokykla.lt   
Rašytinės ir žodinės sutartys skelbiamos SVPIS. 

Pirkimai atliekami per CPO, SVPIS.  

 

3.3.  Skatinti Gimnazijos 

bendruomenę dalyvauti 

seminaruose (mokymuose) 

antikorupcijos prevencijos 

temomis. 

Priemonių 

(paskaitų, 

seminarų, 

susitikimų) 

skaičius. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo 

seminare „Antikorupcinis sąmoningumas 

šiuolaikinėje visuomenėje: kaip tai ugdyti?“ 

(pažymėjimas 2022 m. gegužės 20 d. Nr. M2-

6094). Seminaro metodine medžiaga su 

pedagogais pasidalinta Mokytojų tarybos 

susirinkimo metu (Mokytojų tarybos 2022-06-28 

susirinkimo protokolas Nr. PT-5). 

Informacija „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo 

priemonės“ skelbiamos gimnazijos interneto 

svetainėje www.vabalninkomokykla.lt  
  

 

http://www.vabalninkomokykla.lt/
http://www.vabalninkomokykla.lt/


Eil. 

Nr. 

Priemonė Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Rezultatai  

1 2 3 4 5 6  

TIKSLAS - UGDYTI VISUOMENĖS NARIŲ PILIETINĘ SĄMONĘ IR NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI 

1 uždavinys. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai  

1.1. Sudaryti sąlygas asmenims 

pranešti apie pastebėtas 

korupcinio pobūdžio veikas, 

darbuotojų piktnaudžiavimą 

tarnybine padėtimi 

Gautų pranešimų 

skaičius 

Nuolat Direktorius Informacija apie galimybę pranešti dėl galimų 

korupcinių pažeidimų  skelbiama viešai 

gimnazijos svetainėje www.vabalninkomokykla.lt   
Skundų negauta. 

 

Pastaba. Įgyvendinimo vertinimo kriterijai gali būti keičiami atsižvelgiant į numatytas priemones.  

 

Ataskaitą parengė direktorė Deimantė Žalinkevičienė 

2023-01-06 

 
 

http://www.vabalninkomokykla.lt/

