
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 2022 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdym

o laikas 

Atsakingi / 

vykdytojai 

Pasiekti 

rezultatai 

1. Skelbti įstaigos interneto svetainės 

skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ 

korupcijos prevencijos programos  

priemonių įgyvendinimo planą bei 

visą informaciją apie antikorupcinę 

veiklą, vykdomą Mokykloje-

darželyje 

2022 m.  Atsakingas 

asmuo 

Paviešinta  

įstaigos interneto 

svetainės skyriuje 

,,Korupcijos 

prevencija“ 

korupcijos 

prevencijos 

programos  

priemonių 

įgyvendinimo 

planas, 

informacija apie 

antikorupcinę 

veiklą, vykdomą 

Mokykloje-

darželyje 

2. Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į mokomuosius dalykus ir 

klasių mokytojų veiklą, neformalųjį 

ugdymą 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokiniai 

supažindinami su 

savivaldos 

principais, 

ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos 

3. Privačių interesų deklaracijų 

teikimas  

2022 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

ūkvedys 

Laiku ir tinkamai 

pateiktos privačių 

interesų 

deklaracijos 

4. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės 

priemones. Sistemingai atnaujinti 

galiojančias taisykles, tvarkas 

2022 m. Direktorius Darbuotojų 

pareigybių 

aprašymų ir kitų 

tvarkų 

antikorupciniu 

požiūriu atnaujinti 

nebuvo poreikio 

5. Tarptautinės antikorupcijos dienos 

paminėjimas 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Pamokose 

paminėta 

Tarptautinė 

antikorupcijos 

diena 

6. Mokyklos-darželio mokytojų 

tarybos, Mokyklos-darželio tarybos 

bei kitų Mokyklos-darželio 

bendruomenės narių supažindinimas 

su Mokyklos-darželio metine veiklos 

ataskaita.  

2022 m.  Direktorius Vykdomas 

Mokyklos-

darželio 

bendruomenės 

narių 

informavimas apie 

Mokyklos-



Informuoti Mokyklos-darželio 

bendruomenę apie ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę veiklą  

darželio  metinę 

veiklos ataskaitą, 

ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą 

7. Supažindinti Mokyklos-darželio 

tarybą su metine direktoriaus veiklos  

ataskaita 

 2022 m. Direktorius Mokyklos-

darželio tarybos 

nariai supažindinti 

su  Mokyklos-

darželio vadovo 

veiklos ataskaita 

8. Sudaryti sąlygas darbuotojams 

dalyvauti mokymuose ir seminaruose 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

temomis 

2022 m. Direktorius 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Darbuotojai 

dalyvavo 

antikorupcijos 

švietimo 

paskaitose, 

naudojosi STT 

parengtomis 

mokymo 

priemonėmis ir 

medžiaga 

9. Kontroliuoti Mokyklai-darželiui 

gautos paramos lėšų panaudojimą 

2022 m.  Direktorius 

 

Mokyklos-

darželio 

bendruomenė  

supažindinta su iš 

GPM 1,2 proc. 

gautų lėšų 

panaudojimu 

mokyklos tarybos 

posėdyje 2023 m. 

sausio mėn. 

10. Užtikrinti skaidrų Nacionalinį 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

organizavimą ir vykdymą 

2022 m.  Direktorius / 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Direktoriaus 

įsakymu 

patvirtinta darbo 

grupė organizavo, 

vykdė  4  klasių 

nacionalinį 

mokinių 

pasiekimų 

patikrinimą 

11. Viešai skelbti Mokyklos-darželio 

internetinėje svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo vietas 

2022 m.  Direktorius / 

Mokyklos-

darželio 

svetainės 

administrator

ius 

Buvo viešinami 

skelbimai dėl 

laisvų darbo vietų 

ūkvedžio, 

mokytojo 

padėjėjo, valytojo 

darbo vietoms 

užimti 

12. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymas 

- Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Nuo 2022 m. 

sausio 1 d. 

Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo 



tvarka negalioja ir 

joje 7. punktu 

nustatyta prievolė 

„Valstybės ar 

savivaldybės 

įstaigoje 

korupcijos 

tikimybės 

nustatymas turi 

būti atliekamas 

kiekvienų metų III 

ketvirtį. Subjektai, 

nustatę korupcijos 

tikimybę valstybės 

ar savivaldybės 

įstaigoje, 

informaciją apie 

tai pateikia 

ministerijos, 

kurios valdymo 

sričiai priklauso 

įstaiga, vadovui, o 

savivaldybėse – 

atitinkamos 

savivaldybės 

merui“ taip pat. 

Dėl šios 

priežasties 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

vertinimas Lazdijų 

mokykloje-

darželyje nebuvo 

atliktas už 2021-

2022 m. m. 

13. Mokyklos-darželio biudžeto lėšų 

naudojimo pagal patvirtintas sąmatas 

priežiūra 

Nuolat  Direktorius, 

buhalteris 

Užtikrinamas 

skaidrumas 

14. Skelbti Mokyklos-darželio 

internetinėje svetainėje darbuotojų 

kiekvieno ketvirčio darbo 

užmokesčio vidurkius 

Ketvirčiu

i 

pasibaig

us  

Mokyklos-

darželio 

svetainės 

administrator

ius 

Viešumo 

užtikrinimas 

15. Teisės aktų nustatytą tvarka 

Mokyklos-darželio internetinėje 

svetainėje skelbti informaciją apie 

vykdomus mažos vertės 

supaprastintus pirkimus 

Direktori

aus, 

ūkvedys 

Nuolat Užtikrintas 

viešųjų pirkimų 

skaidrumas. 

Visuomenė 

informuota apie 

įvykdytus 

pirkimus 



16. Direktoriaus informavimas gavus 

informaciją apie galimą korupcinę 

veiklą 

Nuolat  Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Negauta 

informacija apie 

galimą korupcinę 

veiklą 

_____________________ 

 


