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KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 

METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai 

1 2 3 4 

1. Parengti  korupcijos prevencijos programą ir 

priemonių planą 2016–2018 metams ir paskelbti 

internetinėje svetainėje 

 

2016 m. 01 mėn. Direktorius  

2. Nustatyti gimnazijos veiklos sritis, kuriose yra 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, užfiksuoti 

gimnazijos dokumente 

 

iki 2016 m. 01 

mėn. 

Direktorius  

3. Supažindinti darbuotojus su gimnazijos 

korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planu pasitarimų, 

posėdžių metu, aptarti teisinės atsakomybės 

priemones 

 

kasmet Direktorius  

4. Kontroliuoti ir koordinuoti gimnazijos korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimą. Gavus 

siūlymų ir atsižvelgus į teises aktų pasikeitimus 

tikslinti programą 

 

 kasmet Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

5. Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą 

informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio 

veikų, imtis priemonių pažeidimams pašalinti 

 

pagal poreikį Direktorius  

6. Dalyvauti mokymuose, seminaruose 

antikorupcijos klausimais 

 

2016–2018 m. Gimnazijos 

administracija 

7. Integruoti Antikorupcinio ugdymo programą į 

dalykų (istorijos, pilietiškumo pagrindų, teisės 

pagrindų, dorinio ugdymo, ekonomikos ir 

verslumo) ugdymo turinį, klasės valandėles, 

neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus 

2016–2018 m. Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

būrelių vadovai 

8. Organizuoti antikorupcines akcijas, Tarptautinės 

antikorupcijos prevencijos dienos renginius, 

dalyvauti šalies renginiuose antikorupcijos tema 

(konkursas „Temidė“, teisinių žinių olimpiada, 

Konstitucijos egzaminas ir kt.) 

2016-2018  m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, klasės 

vadovai, 

savivaldos 

institucijos 



9. Teikti informaciją apie laisvas darbo vietas 

gimnazijos internetinėje svetainėje 

 

nuolat Direktorius  

10. Vykdyti viešuosius pirkimus vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu 

nuolat  Direktoriaus  

pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems 

reikalams 

R.Čepukonis, 

viešųjų pirkimų 

komisija 

11. Naudoti 2 proc. GPM ir paramos lėšas pagal 

parengtą tvarką. Išklausyti gimnazijos 

direktoriaus ataskaitą apie ūkinę-finansinę veiklą 

 

kasmet  Gimnazijos tarybos 

pirmininkas 

12. Prireikus bendradarbiauti ir keistis informacija su 

kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis, 

vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę 

 

pagal poreikį Direktorius  

13. Atlikti antikorupcinės veiklos analizę ir 

įsivertinimą 

 

kasmet IV ketvirtį Darbo grupė 

 
 


