
 

 

 

 

 

  

 

    PATVIRTINTA 

  Panevėžio gamtos mokyklos 

   direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. 

   įsakymu Nr. VĮ-12 

 

 

PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio gamtos mokyklos (toliau – Mokykla) korupcijos prevencijos veiksmų planas 

reglamentuoja korupcijos prevencijos tikslus ir uždavinius, rizikos mažinimo priemones, jų 

vykdytojus ir terminus. 

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 

(2021 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. ⅩⅣ-471 redakcija). 

3.Korupcijos prevencijos tikslai: 

1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti; 

1.2. diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų 

skaidrumo ir viešumo, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Mokyklos veiklos srityse; 

1.3. supažindinti Mokyklos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

2. Korupcijos prevencijos uždaviniai: 

2.1. užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą; 

2.2. organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą; 

2.3. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Mokyklos darbuotojams pasinaudoti tarnybine 

padėtimi; 

2.4. didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą ir viešumą; 

2.5. stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą; 

2.6. šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis. 

3. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti rengiamas 

korupcijos prevencijos veiksmų planas. 

4. Plano įgyvendinimą Mokykloje koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos direktoriaus 

įsakymu sudaryta korupcijos prevencijos darbo grupė. 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

1. Supažindinti Mokyklos darbuotojus su korupcijos 

prevencijos veiksmų planu. 

Korupcijos 

prevencijos darbo 

grupė 

2022 m. 

vasaris 

2. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai ar kitomis 

priemonėmis pranešti apie korupcinius teisės aktų 

pažeidimus. 

Direktorius Nuolat 

3. Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą 

informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų, 

imtis priemonių pažeidimams pašalinti. 

Korupcijos 

prevencijos darbo 

grupė 

Pagal poreikį 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Eil. 

Nr. 

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

4. Priimant į darbą darbuotojus vadovautis teisės aktais, 

atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas, kandidatų 

kvalifikaciją, nepriekaištingą reputaciją. 

Direktorius Pagal poreikį 

5. Prieš priimant į darbą direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams 

arba vyr. buhalterį kreiptis į STT dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, 

pateikimo. 

Direktorius Pagal poreikį 

6. Užtikrinti savalaikę atsakingų Mokyklos darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų pateikimą privačių 

interesų registre PINREG. 

Direktorius Pagal poreikį 

7. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisines atsakomybės priemones. 

Direktorius Pagal poreikį 

8. Mokyklos internetinėje svetainėje skelbti Mokinių 

priėmimo į mokyklą tvarką, viešųjų pirkimų 

dokumentus, korupcijos prevencijos veiksmų planą ir 

kitus aktualius vidaus dokumentus. 

Gidė Pagal poreikį 

9. Skaidriai vykdyti prekių, darbų ir paslaugų 

viešuosius pirkimus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Nuolat 

10. Parengti vadovo metinę veiklos ataskaitą, ją paskelbti 

Mokyklos internetiniame puslapyje. 

Direktorius Kasmet sausio 

mėn. 

11. Sudaryti sąlygas Mokyklos darbuotojams dalyvauti 

mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Direktorius Pagal poreikį 

12. Užtikrinti Mokyklos biudžeto lėšų panaudojimą 

pagal patvirtintas sąmatas. 

Vyr. buhalteris Nuolat 

13. Naudoti 1,2 proc. GPM lėšas pagal Mokyklos 

tarybos nustatytas kryptis. 

Vyr. buhalteris Nuolat 

14. Papildyti arba atnaujinti Korupcijos prevencijos 

veiksmų planą. 

Korupcijos 

prevencijos darbo 

grupė 

Pagal poreikį 

15. Kontroliuoti ir koordinuoti Korupcijos prevencijos 

veiksmų plano įgyvendinimą. 

Korupcijos 

prevencijos darbo 

grupė 

Pagal poreikį 

 

______________________________ 

 

 


