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 TIKSLAS: 

užtikrinti skaidrią veiklą Centre 

 UŽDAVINIAI: 

1.vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą Centre; 

      2. užtikrinti numatytų priemonių plano administravimą ir įgyvendinimą; 

      3.vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos temomis. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdymo 

laikas 

Numatomi 

rezultatai 

Atsakingas 

asmuo 

1.  Skelbti centro internetinėje 

svetainėje korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

priemonių įgyvendinimo 

planą 

Kiekvienais 

metais 

Centro 

bendruomenė, 

susidūrusi su 

korupcijos 

apraiškomis 

žinos, kokia 

tvarka ir į kokią 

instituciją reikia 

kreiptis 

Direktorius 

2.  Dalyvauti mokymuose, 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

klausimais 

Kiekvienais 

metais 

Centro 

darbuotojai 

supažindinami 

su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencijos 

priemonėmis 

Centro 

administracija, 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją, 

mokytojai ir 

kiti darbuotojai 

3.  Antikorupcinio švietimo 

temas integruoti į istorijos ir 

pilietiškumo pagrindų 

pamokas, dorinio 

ugdymo mokomuosius 

dalykus ir 

klasių valandėles 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos 

Istorijos 

mokytojas, 

dorinio 

ugdymo 

mokytojas, 

klasių 

kuratoriai 

4.  Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną Centre 

organizuojant įvairius 

renginius 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

mokinių 

pilietinė pozicija 

Istorijos 

mokytojas, 

klasių 

kuratoriai 

5.  Tirti skundus, pranešimus dėl 

korupcijos pobūdžio veikų 

Pagal poreikį Reagavimas į 

paaiškėjusius 

faktus, tinkamas 

antikorupcinių 

priemonių 

pritaikymas 

Direktorius 

 



6.  Organizuoti prevencines, 

švietimo veiklas korupcijos 

tema 

Nuolat  

Įgyvendinti 

antikorupcinę 

veiklą 

Asmenys, 

atsakingi už 

korupcijos 

prevenciją, 

klasių vadovai 

7.  Centro tinklapyje skelbti 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas 

Esant laisvoms 

darbo vietoms 

Užtikrinamas 

viešumas 

Direktorius 

8.  Užtikrinti skaidrų NMPP, 

PUPP ir Brandos egzaminų 

vykdymą, mokinių pasiekimų 

vertinimą, valstybės kalbos 

mokėjimo ir LR Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

Kiekvienais 

metais 

Ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

mokinių, 

mokytojų, tėvų 

pilietinė 

pozicija 

Direktoriaus 

Pavaduotojas 

ugdymui 

9.  Teikti privačių interesantų 

deklaracija. 

Kiekvienais 

metais 

Laiku ir 

tinkamai 

pateikiamos 

privačių 

interesų 

deklaracijos 

Direktorius 

10.  Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones. 

Sistemingai atnaujinti 

galiojančias taisykles, tvarkas 

Kasmet 

III ketv. 

Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei 

teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

darbuotojų 

pareigybėse 

Direktorius 

11.  Skelbti finansines ataskaitas 

Centro internetinėje 

svetainėje 

Kas ketvirtį Užtikrinamas 

viešumas 

Ūkvedys 

12.  Vykdyti viešuosius pirkimus 

per elektronines sistemas 

Pagal poreikį Viešųjų pirkimų 

skaidrumas 

 

Ūkvedys 

13.  Sudaryti sąlygas įstaigos 

darbuotojams, kitiems 

piliečiams pranešti įstaigos 

administracijai apie galimas 

korupcinio pobūdžio 

apraiškas, siekiant jų išvengti 

Nuolat Galimybė 

anonimiškai 

informuoti  

Centro 

bendruomenę 

apie korupcijos 

atvejus 

Direktorius 

 

14.  Priimant į darbą  vadovautis 

teisės aktais ir atsižvelgti į 

pateiktas  rekomendacijas, 

kandidatų nepriekaištingą 

reputaciją 

Pagal poreikį Centre dirbs tie 

asmenys, kurie 

turi 

nepriekaištingą 

reputaciją ir 

atitinkamą 

išsilavinimą 

Direktorius 

 

Pastaba: Priemonių planas gali būti papildomas bet kuriuo metu, pagal poreikį. 


