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KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

2021–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo laikas Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai  

1.  Paskirti atsakingą už apgaulės ir korupcijos  prevencijos 

kontrolę ir įgyvendinimą 

Direktorius 

 

2020 m. kovo mėn. 

(atnaujinti pagal poreikį) 

Direktoriaus įsakymu paskirtas 

atsakingas asmuo 

 

2.  Vykdyti darbuotojų mokymus, susitikimus su STT 

darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją, vykdyti 

prevencinės informacijos sklaidą, dalyvauti savivaldybės 

organizuojamuose seminaruose korupcijos prevencijos tema. 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet.  Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius  

 

 

 

3.  Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir 

seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, 

antikorupcinio ugdymo programos integravimo į 

mokomuosius dalykus ir klasės valandėles klausimais 

Direktorius 

 

Pagal poreikį 

 

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius  

 

4.  Tirti skundus, pranešimus ar kitą gautą informaciją dėl 

galimų korupcijos atvejų. 

Direktorius,  

asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Pagal poreikį Asmenų,  pateikusių skundus, 

skaičius 

5.  Parengti atmintinę „Informacijos apie pranešimų, susijusių 

su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės“ 

ir paskelbti mokyklos 

interneto svetainėje. 

 

Direktorius, 

asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2021 m.  

 

Parengtas ir išplatintas 

informacinis pranešimas 

  

6.  Skelbti Kupiškio mokyklos „Varpelis“ korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 

Direktorius Nuolat Skelbiama informacija 

svetainėje 



mokyklos interneto tinklapyje. 

7.  Įvertinti mokyklos veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja 

tikimybė korupcijos apraiškoms (lėšų panaudojimas, turto 

apskaita, viešųjų pirkimų vykdymas, audito analizė, 

dokumentacijos tvarkymas, vaikų priėmimas į ugdymo 

įstaigą, nemokamo maitinimo organizavimas). 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Kasmet, IV ketv. Paruoštas klausimynas. 

8.  Skelbti mokyklos finansines ataskaitas, darbuotojų vidutinio 

mėnesio darbo užmokestį internetinėje svetainėje. 

Vyr. buhalteris, 

direktorius 

Skelbti ketvirčio ir 

metines ataskaitas 

Užtikrinamas viešumas. 

9.  Viešuosius pirkimus vykdyti, vadovaujantis viešųjų pirkimų 

įstatymu ir patvirtintomis mokyklos viešųjų pirkimų 

taisyklėmis. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius, 

direktorius 

Pastoviai Viešųjų pirkimų informacinė 

sistema, pirkimų dokumentai 

10.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašus ir, esant reikalui, 

įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei 

teisinės atsakomybės priemones. 

Direktorius 2021 m. sausio mėn. Didės darbuotojų atsakomybė 

dėl galimai pasireiškiamos 

korupcijos 

11.  Vykdyti Programos prevencinę priežiūrą. Direktorius Nuolat Mažės korupcijos galimybė 

įstaigoje. 

12.  Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiką informuoti 

vadovą. 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Nuolat Užtikrinamas viešumas, 

savalaikis atsiskaitymas. 

13.  Skelbti interneto svetainėje valstybės tarnautojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaracijas arba pateikti nuorodą, kur 

galima susipažinti su šia informacija. 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius 

Kasmet iki gegužės mėn. Užtikrinamas viešumas, 

savalaikis atsiskaitymas. 

14.  Skelbti interneto svetainėje informaciją apie laisvas 

pareigybes ir jų aprašymus. 

Direktorius, 

asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Visus metus Didės visuomenės 

pasitikėjimas. 



15.  Organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienas, 

savaites, Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius, 

dalyvauti šalies ir regiono lygiu skelbiamuose seminaruose ir 

konkursuose antikorupcijos tema 

Asmuo,  atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą, 

direktorius 

Nuolat Bus ugdomas pilietinės 

sąmonės lygis ir nepakantumas 

korupcijai 

 

 

____________________________ 

PRITARTA 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 

Mokyklos tarybos protokoliniu nutarimu 

2021 m. sausio 18 d. Nr. MT-1 


