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PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  2022-2024 m. ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 
 

Eil. 

Nr. 
PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 
VYKDYTOJAI VYKDYMO 

LAIKAS 
LAUKIAMI 

REZULTATAI 

1. Ataskaitos apie 

korupcijos prevencijos 

praėjusių metų plano 

vykdymą rengimas 

Antikorupcijos 

komisija  

Sausis Korupcijos prevencijos 

suplanuotos priemonės 

įvykdytos 

2. Metinių gimnazijos 

direktoriaus veiklos 

ataskaitų pristatymas 

Direktorius I  ketvirtis Gimnazijos bendruomenė 

informuota apie gimnazijos 

veiklą ir lėšų panaudojimą 

3. Sąlygų dalyvauti 

mokymuose ir 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės, 

antikorupcinio ugdymo 

programos integravimo į 

mokomuosius dalykus, 

klasės valandėles ir 

neformalųjį ugdymą 

klausimais, sudarymas 

Gimnazijos 

administracija  

Pagal poreikį Pagerės žinių apie korupcijos 

prevenciją kokybė 

4. Mokinių priėmimo į 

gimnaziją komisijos 

sudarymas 

Direktorius Vasaris, 

kovas 

Griežtai laikomasi priėmimo 

tvarkos 

5. Privačių interesų 

deklaracijų pateikimo 

kontrolė 

Antikorupcijos 

komisija 

II ketvirtis Kontroliuojami privatūs 

interesai. Laiku pateiktos 

deklaracijos. 

6. Korupcijos pasireiškimo 

gimnazijoje tikimybės 

įvertinimas 

Antikorupcijos 

komisija 

Rugpjūtis Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose gali būti korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

įvertinimas. 

7. Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir 

esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei 

teisinės atsakomybės 

priemones. Sistemingai 

atnaujinti 

Direktorius Pagal poreikį Apibrėžtos antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės priemonės 

darbuotojų pareigybėse 



8. Antikorupcinio švietimo 

temų integravimas į 

pilietinio ugdymo, 

istorijos, dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo   mokomuosius 

dalykus, klasių vadovų 

veiklą, neformalųjį 

ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Nuolat Ugdomos antikorupcinės 

nuostatos 

9. Skelbti gimnazijos 

interneto svetainėje 

gimnazijos korupcijos 

prevencijos įgyvendinimo 

priemonių planą bei 

informaciją apie 

antikorupcinę veiklą, 

vykdomą gimnazijoje 

Antikorupcijos 

komisija 

Nuolat Informuota gimnazijos 

bendruomenė 

10. Teisės aktų nustatyta 

tvarka gimnazijos 

interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus ir jų 

rezultatus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat Užtikrintas viešųjų pirkimų 

skaidrumas; visuomenė 

informuota apie planuojamus 

ir įvykdytus pirkimus 

11. Viešai skelbti gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

informaciją apie laisvas 

darbo vietas 

Direktorius Nuolat Skaidri darbuotojų atranka 

12.  Organizuoti Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius mokykloje 

Darbo grupė, 

mokinių taryba 

Gruodis Suorganizuoti renginiai, 

skirti Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti 

13. Dalyvauti, pilietinėse 

akcijose, organizuoti 

klasės valandėles 

antikorupcine tema 

Dalyvauti, 

pilietinėse 

akcijose, 

organizuoti 

klasės 

valandėles 

antikorupcine 

tema 

Pagal poreikį Mokiniams suteiktos žinios 

korupcijos prevencijos srityje 

14. Tirti skundus, pranešimus 

ar kitą gautą informaciją 

dėl galimų korupcijos 

atvejų 

 Direktorius, 

antikorupcijos 

komisijos nariai 

Pagal poreikį Skundų nebus 

15. Gimnazijoje taikyti 

„nulinę“ dovanų politiką 

Gimnazijos 

darbuotojai 

 Nuolat Sąžininga ir skaidrus 

darbuotojų darbas 
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