
PATVIRTINTA 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-134 

priedas 

PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020-2025 METŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Pirmas tikslas – padidinti viešumą ir atvirumą teikiant paslaugas, priimant sprendimus.  
 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Apie teikiamas gimnazijos elektronines paslaugas žino 80 proc. visuomenės. 

2. Skaidriai, atsakingai ir laiku 98 proc. mokytojų fiksuoja mokinių pasiekimus elektroninėje sistemoje TAMO. 

3. PUPP ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo priežiūrą vykdančių asmenų neužfiksuotas nei vienas pažeidimas. 

4. Viešinama informacija paskelbta laiku. 

1 uždavinys. Gerinti paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti laiku  informacijos sklaidą bendruomenės nariams. 

Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  
Mažas elektroninių 

paslaugų skaičius 

Plėsti elektroninių paslaugų 

teikimą. 
Gimnazijos administracija Nuolat 

Informuota visuomenė 

apie teikiamas 

elektronines paslaugas. 

2.  

Informacijos apie 

mokinių pažangą ir 

pasiekimus vėlavimas. 

Skaidriai, atsakingai ir laiku 

tvarkyti mokinių pasiekimų 

fiksavimą elektroninėje sistemoje 

TAMO. 

Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai / kuratoriai 
Nuolat 

Sistemingai vertinami ir 

fiksuojami mokinių 

pasiekimų rezultatai. 

Apie juos laiku 

informuojami mokiniai ir 

jų tėvai (globėjai / 

rūpintojai). 

3.  

PUPP, VBE ir MBE 

sesijos laikas ugdymo 

proceso metu. 

Užtikrinti skaidrų PUPP, VBE ir 

MBE organizavimą, vykdymą ir 

vertinimą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvienais 

metais per 

PUPP ir brandos 

egzaminų sesijas 

Sklandžiai įvykdyti 

PUPP, VBE ir MBE. 

Neužfiksuota pažeidimų. 

2 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, sprendimų priėmimo viešumą ir atskaitingumą bendruomenei. 



Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  
Ne visi gimnazijos 

bendruomenės nariai 

yra susipažinę su 

metinėmis 

ataskaitomis. 

Gimnazijos vadovo metinę 

veiklos ataskaitą teikti Gimnazijos 

tarybai ir Savivaldybės tarybai. 

Direktorius Kiekvienais 

metais iki kovo 

1 d. 

Gimnazijos sprendimai 

atviri, skaidrūs ir 

prieinami gimnazijos 

bendruomenei 
2.  

Teikti ataskaitas apie biudžeto, 

rėmėjų ir spec. lėšų panaudojimą. 
Direktorius 

3.  
Ne visi viešieji 

pirkimai vykdomi per 

CPO. 

Gimnazijos tinklalapyje skelbti 

informaciją apie vykdomus 

viešuosius pirkimus. 

Mažos vertės pirkimų 

komisijos pirmininkas 
Nuolat 

Bus užtikrintas pirkimų 

viešumas ir sveika 

konkurencija.  

4.  
Viešųjų ir privačių 

interesų derinimas. 

Laiku ir tinkamai pateikti privačių 

interesų deklaracijas. 
Gimnazijos vadovai 

Kiekvienais 

metais iki 

balandžio 30 d. 

Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės pasitikėjimas 

5.  

Specialistų / darbininkų 

trūkumas. 

Gimnazijos tinklalapyje skelbti 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas. 

Direktorius 

Esant poreikiui 

Gimnazijoje dirbs 

asmenys, turintys 

nepriekaištingą reputaciją 

ir atitinkantį išsilavinimą 6.  

Priimant į darbą, vadovautis teisės 

aktais ir atsižvelgti į pateiktas 

rekomendacijas, kandidatų 

nepriekaištingą reputaciją. 

Gimnazijos administracija 

Antras tikslas – nustatyti korupcijos pasireiškimo gimnazijoje  priežastis. 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Sudaryta gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija iš 5 narių. 

2. Parengtas ir paviešintas gimnazijos tinklapyje gimnazijos korupcijos prevencijos programos 2020-2025 m. įgyvendinimo priemonių planas. 

3. Užregistruotų skundų, pranešimų ar kitos gautos informacijos dėl galimų korupcijos atvejų skaičius. 

4. Parengta motyvuota išvada apie gimnazijos  veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė.  
1 uždavinys. Pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą gimnazijoje.  



Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  

Nepakankamas 

korupcijos prevencijos 

organizavimas ir 

vykdymas 

Sudaryti gimnazijoje korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komisiją. 
Direktorius 

2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Veiksmingesnė 

korupcijos prevencija ir 

kontrolė 

2.  

Parengti gimnazijos korupcijos 

prevencijos programos 2020-2025 

m. įgyvendinimo priemonių planą. 
Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisija 

3.  

Gimnazijos tinklapyje skelbti 

gimnazijos korupcijos prevencijos 

programos 2020-2025 m. 

įgyvendinimo priemonių planą. 

4.  

Korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisijos 

nariams trūksta 

informacijos ir žinių 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės klausimais.  

Tobulinti korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisijos narių 

kompetencijas prevencijos 

klausimais. 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisijos 

pirmininkas 

Per 2021-2025 

metus 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisijos 

nariai patobulins 

kompetencijas apie 

korupcijos prevenciją 

2 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir jų kontrolę gimnazijoje. 

1.  
Gimnazijoje nėra nustatytos 

veiklos sritys, kuriose gali 

egzistuoti korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Parengti gimnazijos veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo ir 

vertinimo motyvuotą išvadą 

ir pateikti gimnazijos 

direktoriui. 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisijos 

pirmininkas 

Per 2021 metus 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose gali egzistuoti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė ir parengta 

išvada 

2.  

Tirti skundus, pranešimus ar 

kitą gautą informaciją dėl 

galimų korupcijos atvejų. 
Nuolat 

Laiku ir išsamiai 

išnagrinėti skundai, 

pranešimai ir / ar kita 

gauta informacija 

Trečias tikslas – stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsparumą korupcijai. 



Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Nustatytas darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas. 

2. Nustatytas darbuotojų atsparumo korupcijai lygis. 

3. Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas vertinimas. 

4. Suorganizuoti 2-3 seminarai / mokymai antikorupciniais klausimais. 

1 uždavinys. Nustatyti gimnazijoje dirbančių asmenų atsparumą ir toleranciją korupcijai. 

Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  

Neatliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas 

Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą. 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kiekvienais 

metais iki 

gruodžio 31 d. 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė ir atliktas 

pasirinktų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, vertinimas. 

2.  

Nenustatytas 

darbuotojų tolerancijos 

korupcijai indeksas 

Nustatyti gimnazijos darbuotojų 

tolerancijos korupcijai indeksą. 

Nustatyti gimnazijos 

darbuotojų tolerancijos 

korupcijai indeksas ir 

įvertintas darbuotojų 

požiūris į korupciją. 

3.  

Nenustatytas 

darbuotojų atsparumo 

korupcijai lygis 

Nustatyti gimnazijos darbuotojų 

atsparumo korupcijai lygį 

Nustatyti gimnazijos 

darbuotojų atsparumo 

korupcijai lygis, kuris 

padės priimti sprendimus 

dėl  veiksmų kuriant 

korupcijai atsparią 

aplinką. 

2 uždavinys. Užtikrinti gimnazijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą  korupcijos prevencijos srityje. 

1.  

Darbuotojams trūksta 

teorinių ir teisinių žinių 

korupcijos prevencijos 

srityje. 

Organizuoti seminarus / mokymus 

gimnazijos bendruomenei 

antikorupcijos prevencijos 

temomis. 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kiekvienais 

metais 

Ne mažiau kaip 50 proc. 

gimnazijos darbuotojų 

įgyja žinių korupcijos 

prevencijos srityje. 



2.  

Sudaryti sąlygas darbuotojams  

dalyvauti seminaruose / 

mokymuose antikorupcijos 

prevencijos temomis. 

Padidėja darbuotojų 

atsparumas korupcijai. 

Ketvirtas tikslas - skatinti  gimnazijos bendruomenės narių  įsitraukimą į antikorupcinę veiklą.  

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Su korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, korupcijos pasireiškimo rizika susipažinę 80 proc. gimnazijos darbuotojų. 

2. Antikorupciniam švietime dalyvaus 60-70 proc. mokinių. 

3. Kiekvienais metais suorganizuota / dalyvauta ne mažiau kaip 1-2 renginiuose. 

4. Parengta atmintinė „Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės“ ir ji paskelbta 

gimnazijos tinklapyje. 

1 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą gimnazijoje. 

Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  
Nepakankamos 

mokinių žinios apie 

korupciją ir jos daromą 

žalą 

Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į ekonomikos ir 

verslumo, pilietiškumo pagrindų, 

istorijos, dorinio ugdymo 

mokomuosius dalykus, klasių 

auklėtojų / kuratorių veiklą. 

Dalykų mokytojai 
Kiekvienais 

mokslo metais 
Prasiplės mokinių žinios 

korupcijos prevencijos 

srityje.  

2.  

Organizuoti tarptautinės 

antikorupcijos dienos ir kitus 

antikorupcinius renginius 

gimnazijoje. 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kiekvienais 

metais gruodžio 

mėn. 

3.  

Gimnazijos 

bendruomenės nariai 

nepakankamai 

susipažinę su 

Supažindinti gimnazijos 

darbuotojus su korupcijos 

prevencijos įstatymo nuostatomis, 

korupcijos pasireiškimo rizika 

Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Iki 2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

Gimnazijos bendruomenė 

supažindinta su 

korupcijos prevencijos 

įstatymu, parengta 



4.  

korupcijos prevencijos 

įstatymu, korupcijos 

pasireiškimo rizika. 

Parengti atmintinę „Informacijos 

apie pranešimų, susijusių su 

galimomis korupcijos 

apraiškomis, pateikimo 

galimybės“ ir paskelbti 

gimnazijos tinklapyje 

Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

atmintinė „Informacijos 

apie pranešimų, susijusių 

su galimomis korupcijos 

apraiškomis, pateikimo 

galimybės“ 

5.  

Gimnazijos 

bendruomenės nariai 

nepakankamai 

informuoti apie galimas 

/ nustatytas korupcijos 

apraiškas 

Informuoti gimnazijos 

bendruomenę apie nustatytas 

darbuotojų korupcijos apraiškas. 

Nuolat 

Sistemingai gimnazijos 

bendruomenė 

informuojama apie 

nustatytas darbuotojų 

korupcijos apraiškas 

2 uždavinys. Užtikrinti pareiškėjų apsaugą,  pranešus apie korupcijos atvejus gimnazijoje. 

Eil. Nr. Problema Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamų rezultatų 

vertinimo kriterijai 

1.  
Nėra pasitikėjimo dėl 

apsaugos užtikrinimo, 

pranešus apie 

korupcijos atvejus. 

Sudaryti gimnazijos 

bendruomenės nariams galimybes 

informuoti apie korupcijos 

apraiškas raštu. 

Gimnazijos administracija Nuolat 

Nepakantumo žinomoms 

korupcijos apraiškoms 

padidėjimas 

2.  

Informuoti gimnazijos 

bendruomenės narius apie 

pažeidimų teikimo kanalą 

savivaldybės administracijoje 

Gimnazijos administracija 
2021 m. 

balandžio 30 d. 

 

________________________________________________________________ 


