KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2021 M. ĮGYVENDINIMO IŠVADA – ATASKAITA
Eil.
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Įvykdymo
Rezultatai
nr.
laikas
Tikslas. 1. Siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, užtikrinti skaidrią ir
veiksmingą veiklą Mokykloje.
Uždaviniai:
1. 1. užtikrinti efektyvų Mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą,
teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;
1.2. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą
Mokykloje;
1.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Mokyklos
bendruomenei.
1. Korupcijos prevencijos programos ir
Asmuo,
2021 m.
Programa
ir
jos
priemonių plano 2020–2022 metams atsakingas už sausio mėn. įgyvendinimo planas
parengimas. Plano paskelbimas
korupcijos
parengti ir paskelbti
mokyklos
interneto
svetainėje
prevenciją
mokyklos
interneto
https://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/
svetainėje
2. Privačių interesų deklaracijų
Direktorius
2021 m.
Savalaikiai pateiktos
savalaikis teikimas.
sausio mėn. ar
patikslintos
privačių
interesų
deklaracijos
3. Dalyvavimas mokymuose ir
Direktorius
2021 m.
Direktorė Ata
seminaruose antikorupcijos
rugsėjo 21 d. Malakauskienė ir
klausimais.
mokytoja, atsakinga
už korupcijos
prevenciją, Laimutė
Pluščauskienė
dalyvavo nuotoliniame
STT e. mokymo
platformos pristatymo
renginyje – Specialiųjų

tyrimų tarnyba (STT),
bendradarbiaudama su
Lenkijos Centriniu
kovos su korupcija
biuru (CBA), sukūrė
antikorupcinio
švietimo e. mokymo
platformą. Platforma
galės naudotis visi
norintys, o sėkmingai
užbaigus mokymo
temas bus suteikiami
sertifikatai. Tarnyba
pristatydama šią

4.

Veiklos sričių, kuriose galimai
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė nustatymas.

Direktorius

2021 m.
gruodžio
mėn.

5.

Skundų, pranešimų ar kitos gautos
informacijos dėl galimų korupcijos
atvejų tyrimas.

Direktorius

Pagal faktą

6.

Mokyklos gautos labdaros, paramos
panaudojimo kontroliavimas.

Direktorius

Nuolat

iniciatyvą siekia
prisidėti prie valstybės
tarnautojų ir
visuomenės
antikorupcinio
sąmoningumo
didinimo bei
korupcijos masto
Lietuvoje mažėjimo.
Išanalizavus
mokyklos veiklos
sritis pagal parinktus
korupcijos prevencijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo
kriterijus, įvertinus
esamą padėtį
mokykloje, parengta
Išvada dėl korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
Kaišiadorių r. Žaslių
pagrindinėje
mokykloje ir
paskelbta mokyklos
interneto svetainėje
Skundų, pranešimų ar
kitos gautos
informacijos dėl
galimų korupcijos
atvejų nebuvo
Buvo gautos 2 proc.
gyventojų pajamų
mokesčio lėšos.
2021 m. šios lėšos
nepanaudotos, jos
perkeltos į 2022 m.
mokyklos biudžetą.
Sudaryta komisija
gautos materialinės
paramos priėmimui,
skaičiavimui ir
įvertinimui bei kitiems
su parama susijusiems
klausimams nagrinėti
ir pasiūlymams teikti;
paskirtas atsakingas
asmuo už paramos
išdavimą ir saugojimą;

patvirtinta
Materialinės paramos
inventorizavimo,
įvertinimo ir
skirstymo akto forma
– mokyklos
direktoriaus 2021 m.
lapkričio 18 d.
įsakymas Nr. V1-184.
Gauta REVOLUT
LTD parama
mokyklai – 8
nešiojamieji
kompiuteriai, kurie
skirti 1 klasės
mokiniams ir jų
mokytojai Odilijai
Juzukonienei.

7.

Mokyklos darbuotojų atlyginimų
vidurkių skelbimas mokyklos
interneto svetainėje
https://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/.

Direktorius

8.

Informacijos apie laisvas darbo
vietas skelbimas mokyklos interneto
svetainėje
https://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/.

Direktorius

Lėšų/daiktų/priemonių
panaudojimas vyksta
skaidriai,
nepažeidžiant teisės
aktų.
2021 m. I–IV Kas ketvirtį paskelbti
ketvirčiai
mokyklos darbuotojų
atlyginimų vidurkiai
mokyklos
interneto
svetainėje
2021 m.;
Viešai
skelbiama
informacija mokyklos
interneto
svetainėje
apie laisvas darbo
vietas.
2021 m.
sausio–
balandžio
mėn.

9.

Mokyklos korupcijos prevencijos
programos priemonių plano
koregavimas.

10. Skaidrus viešųjų pirkimų
organizavimas.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją

2021 metai

Asmuo,
atsakingas už
viešųjų
pirkimų

2021 metai;

Organizuotas
ir
įvykdytas konkursas
direktoriaus
pavaduotojo ugdymui
pareigoms užimti.
Korupcijos
prevencijos
programos priemonių
planas
nebuvo
koreguojamas
Viešieji
pirkimai
organizuoti ir vykdyti
skaidriai,
nepažiedžiant teisės

organizavimą

aktų reikalavimų.

Atsakingas asmuo už
viešųjų pirkimų
organizavimą,
dalyvavo mokymuose:
„Mažos vertės viešųjų
pirkimų vykdymo
ypatumai ir naujovės
2021 m.“ ir „Viešieji
pirkimai: 2022
pasikeitimai“.
Tikslas. 2. Ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę
poziciją.
Uždaviniai:
2.1. organizuoti mokiniams korupcijos prevencijos renginius Mokykloje, vykdyti antikorupcinio
švietimo sklaidą Mokykloje;
2.2. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės
nariais.
1. Tarptautinės antikorupcijos dienos
Asmuo,
2021 m.
Organizuota
9–10
renginių organizavimas mokykloje.
atsakingas už
lapkričio–
klasių
mokinių
korupcijos
gruodžio
piešinių paroda, skirta
prevenciją.
mėn.
Tarptautinei
antikorupcijos dienai
2. Atmintinių korupcijos prevencijos
Asmuo,
2021 m.
Rengiamos ir 2022 m.
tema parengimas ir viešinimas.
atsakingas už
gruodžio
vasario mėn. bus
korupcijos
mėn.
paviešintos
prevenciją.
atmintinės korupcijos
2021 m.
gegužės
mėn.;
2021 m.
gruodžio
mėn.

prevencijos tema.

3.

Piešinių parodos korupcijos prevencijos
tema organizavimas.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją.

2021 m.
lapkričio–
gruodžio
mėn.

Organizuota
9–10
klasių
mokinių
piešinių paroda, skirta
Tarptautinei
antikorupcijos dienai

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
2021 M.
Programos efektyvumas vertinamas pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus:
1. Įgyvendintų Programos priemonių skaičius – 13;
2. Neįgyvendintų Programos priemonių skaičius – 0;
3. Be pažeidimų atliktų viešųjų pirkimų procentas – 100 proc.;
4. Laiku ir tinkamai pateiktų privačių interesų deklaracijų skaičius – 2;
5. Patalpintų informacijų su nuorodomis apie galimybes pateikti anoniminius
pranešimus apie korupcinio pobūdžio apraiškas skaičius – 1 nuoroda;
6. Suorganizuotų renginių korupcijos prevencijos klausimais skaičius – 1.
_____________________________

