PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS 2019 METŲ
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis gimnazijos patvirtinta Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 2019-2021
metų korupcijos prevencijos programa, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos darbuotojų
pranešimo apie įtarimus dėl apgaulingos veiklos ir korupcijos tvarka, Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijos antikorupcijos komisijos darbo reglamentu bei Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijos 2019 metų antikorupcijos komisijos veiklos planu 2019 metams buvo
iškelti tikslai:
✓ Mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas gimnazijoje;
✓ Ugdyti mokyklos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas,
nepakančią korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą.
Šiems tikslams pasiekyti nusimatėm uždavinius:
✓
Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje, didinti viešumą ir
atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas;
✓
Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
✓
Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje.
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Priemonės pavadinimas
Darbuotojų ar kitų besikreipiančiųjų pranešimų apie įtarimus dėl
apgaulingos veiklos ir korupcijos
nagrinėjimas.

Rezultatai

Interneto svetainės puslapyje skelbiamas
adresas, elektroninio pašto adresas bei
telefono numeris, kuriais asmenys galėtų
anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus
pažeidimus, susijusius su gimnazijos veikla.
Sudarytos galimybės pranešti, kreiptis
pagalbos susidūrus su korupcinio pobūdžio
veikomis.
Sudaryta galimybė nustatyti
korupcinio pobūdžio prasižengimus. Negauta
skundų, pranešimų ar kitais būdais gautos
informacijos dėl galimų korupcinio pobūdžio
veikų.
Organizuoti antikorupcinės Tarp- Gimnazijoje antikorupcinio švietimo temos
tautinės
antikorupcijos
dienos integruotos į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo,
renginius, dalyvauti konkursuose pasaulio pažinimo, dailės, neformalųjį
antikorupcijos tema.
švietimą, popamokinius renginius. Pradinių
klasių mokiniai piešė tema ,,Mano dora,
nekorumpuota Lietuva“. Vyresniųjų klasių
mokiniai kartu su Mokinių taryba diskutavo
apie savivaldos principus ir skatinimą būti
nepakančiais korupcijos reiškiniams, ugdėsi

3.

4.

vertybines nuostatas. Šioje veikloje ypatingai
padėjo Gimnazijos dalininkai (Vilkaviškio
vyskupija).
Pokalbių
metu
mokiniai
supažindino su korupcijos reiškiniu: esme,
priežastimis, pasekmėmis.
Mokiniai
aktyviai
dalyvavo
miesto
organizuotuose
renginiuose,
skirtuose
tarptautinei
antikorupcijos
dienai
paminėti:,,Būk sąžiningas 2018“ ir ,,Būk
sąžiningas 2019“. Gimnazijos mokinė Kauno
mieste laimėjo pirmą vietą konkurse ,,Mano
dora, nekorumpuota Lietuva“.
Dalyvavimas seminaruose, moky- Inicijuotas komisijos narių dalyvavimas
muose.
renginiuose korupcijos prevencijos ir
kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos
integravimo į ugdymo procesą temomis.
2019-05-15
gimnazijos pavaduotoja
ugdymui B. Krapauskienė dalyvavo Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro organizuotoje
antikorupcinio
švietimo
paskaitoje
“Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame
sektoriuje”, kurią vedė Lietuvos Respublikos
STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos
poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė, taip
pat dalyvavome visuose seminaruose,
pasitarimuose, kuriuos organizavo Kauno
pedagogų kvalifikacijos centras asmenims
atsakingiems už antikorupcinį švietimą
ugdymo įstaigose.
Tikrinti ar parengti viešųjų pirkimų Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis
planai, ataskaitas, pirkimai CVPIS‘e. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
įstatymu, patvirtintu mokyklos mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašu bei patvirtintomis
gimnazijoje viešųjų pirkimų organizavimo
taisyklėmis.
Viešuosius
pirkimus
inicijuojantys, vykdantys atsakingi asmenys
susipažinę,
pasirašę
konfidencialumo
pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas.
Buvo nustatyta, kad metinė viešiųjų pirkimų
ataskaita Atn - 3 buvo pateikta vėliau, todėl
rekomenduota laikytis LR viešųjų pirkimų
įstatyme nurodytų terminų.

5.

Įvertinus atliktų tyrimų ar apklausų
rezultatus, gautus skundus ar
pranešimus, rekomenduoti nustatyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę, užtikrinti skaidrią ir
veiksmingą veiklą gimnazijoje.

Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama
mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, darbo
reglamentas, viešųjų pirkimų organizavimo
taisyklės, pirkimų sutartys, komisijai pateikti
patvirtinti viešųjų pirkimų planai.
Gimnazijos bendruomenė informuojama apie
priimamus sprendimus, sprendimų priežastis,
įstatyminį pagrįstumą. Pagal teisės aktų
reikalavimus nustatyti sprendimai derinami
su gimnazijos taryba, dalininkais.

Ataskaitą parengė antikorupcinės komisijos nariai:
Pavaduotoja ugdymui Birutė Krapauskienė
Socialinė pedagogė Ingrida Skrodenienė
Lietuvių kalbos mokytoja Danutė Ruseckienė

