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Eil. 

Nr. 

Priemonė Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas 

1 2 3 4 5 

1. TIKSLAS – DIDINTI ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ, ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS 

1 uždavinys. Nustatyti veiklos 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.  

1.2.  Parengti atsparumo korupcijai lygio nustatymą, 

rezultatą paskelbti gimnazijos interneto svetainėje. 

Parengtas atsparumo 

korupcijai lygio nustatymas, 

paskelbtas interneto 

svetainėje. 

Iki 2023 m. 

gruodžio 31 

d.  

Direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir priežiūrą. 

2 uždavinys. Viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevenciją. 

2.1.  Viešai skelbti  Korupcijos prevencijos programą ir 

programos įgyvendinimo priemonių planą gimnazijos 

interneto svetainėje. 

Parengta korupcijos 

prevencijos programa ir  

programos įgyvendinimo 

priemonių planas.  

Kasmet  

I ketvirtis 

Direktorius, direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir priežiūrą. 

2.2. Skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo rezultatus gimnazijos 

interneto svetainėje. 

Parengta korupcijos 

prevencijos programos 

vykdymo  ataskaita. 

Kasmet 

I ketvirtis 

Direktorius, direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir priežiūrą. 

2.3. Viešai skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas. Paskelbtų laisvų darbo vietų 

skaičius. 

Pagal poreikį Direktorius 

3 uždavinys. Skatinti Gimnazijos bendruomenės antikorupcinį švietimą. 
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3.1.  Skatinti Gimnazijos bendruomenę dalyvauti 

seminaruose (mokymuose) antikorupcijos prevencijos 

temomis. 

Priemonių (paskaitų, 

seminarų, susitikimų) 

skaičius. 

Pagal poreikį  Direktorius 

3.2. Organizuoti klasių valandėles antikorupcine tematika. Klasių valandėlių skaičius. 1 kartą per 

mokslo 

metus. 

Klasių vadovai. 

4 uždavinys. Stiprinti Gimnazijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę  

4.1.  Koordinuoti ir kontroliuoti, kad Vabalninko Balio 

Sruogos gimnazijos 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 

4.2. Kontroliuoti Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos 

taisyklių įgyvendinimą 

 

Viešieji  pirkimai 100 % 

vykdomi vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų vykdymo 

tvarkos taisyklėmis. 

Nuolat 

 

Direktorius, 

Viešųjų pirkimų organizatorius. 

4.3.  Atlikti  Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 

darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei 

viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos 

kontrolę ir stebėseną. 

Netinkamos pareigybės 

funkcijų atlikimo atvejų 

skaičius – 0 

Nuolat Direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir priežiūrą. 

2. TIKSLAS - UGDYTI VISUOMENĖS NARIŲ PILIETINĘ SĄMONĘ IR NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI 

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

2.1.  Užtikrinti, kad Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 

interesantai turėtų galimybę anonimiškai pareikšti 

savo nuomonę apie darbuotojų suteiktų paslaugų 

kokybę.  

Gautų pranešimų skaičius   Nuolat  Direktorius  
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2.2. Sudaryti sąlygas asmenims pranešti apie pastebėtas 

korupcinio pobūdžio veikas, darbuotojų 

piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. 

Gautų pranešimų skaičius Nuolat Direktorius, direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir priežiūrą. 

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

 

______________ 

 


