VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS
Eil.
Nr.
1.4

2.2

2.3

2.5

Priemonės
pavadinimas
Bendradarbiauti ir
keistis informacija
korupcijos prevencijos
srityje su
kompetentingomis
valstybės ir
nevalstybinėmis
institucijomis.
Paskirti asmenis,
atsakingus už
korupcijos prevenciją ir
kontrolės vykdymą
Savivaldybės įstaigose
ir įmonėse.
Savivaldybės įmonėse
ir įstaigose užtikrinti
galimybę asmenims
anonimiškai pranešti
apie korupcines
apraiškas.
Užtikrinti, kad į
konkrečiam klausimui
spręsti sudaromas
komisijas ir darbo
grupes nebūtų
įtraukiami asmenys,
kuriems šio klausimo
sprendimas kelia

Atsakingi vykdytojai
Antikorupcijos
komisija, asmuo,
atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę.

Įvykdymo
terminas
2019–2021m.

Informacija apie įvykdymą
Ataskaita už 2019 m.

Savivaldybės įstaigų ar Per tris
įmonių vadovai.
mėnesius nuo
Savivaldybės
plano
patvirtinimo

Gimnazijoje paskirtas asmuo atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą
direktoriaus įsakymu 2016-11-07 Nr. V-140.

Savivaldybės įstaigų ar
įmonių vadovai.

2019–2021 m.

Personalo skyrius,
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus įgaliotas
valstybės tarnautojas,
Savivaldybės įstaigų ar
įmonių vadovai

2019–2021 m.

Gimnazijoje užtikrinta galimybė asmenims
anonimiškai pranešti apie korupcines
apraiškas. Darbuotojai informuoti kur
kreiptis dėl korupcijos atvejų elektroniniu
būdu bei informacija patalpinta internetinėje
gimnazijos svetainėje. Nurodyta STT ir
Vilkaviškio savivaldybės adresai.
Korupcijos atvejų gimnazijoje pastebėta
nebuvo.

Pastabos

2.8

3.2

4.2

4.4

interesų konfliktą, taip
pat užtikrinti, kad
įvairių komisijų
veikloje dalyvaujantys
asmenys nusišalintų
nuo interesų konfliktą
sukeliančių klausimų
sprendimo.
Savivaldybės interneto
svetainėje skelbti
Korupcijos prevencijos
programą, jos
įgyvendinimo
ataskaitas, informaciją
apie vykdomą
Antikorupcijos
komisijos veiklą.
Skatinti visuomenę
naudotis elektrononiu
būdu teikiamomis
administracinėmis
paslaugomis.
Tobulinti darbuotojų
korupcijos prevencijos
žinias, juos siunčiant į
mokymus.
Skatinti švietimo
įstaigas įgyvendinti
antikorupcinio švietimo
programas, organizuoti
renginius, skatinti
mokinius ir pedagogus
domėtis korupcijos
prevencija ir
pilietiškumo ugdymu.

Antikorupcijos
komisija, asmuo,
atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę.

2019–2021 m.

Gimnazijos darbuotojai informuoti apie
Savivaldybės
Korupcijos
prevencijos
programą Mokytojų tarybos posėdyje
2016-11-16 protokolo Nr. S-2-13.
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją
supažindintas su Lietuvos STT vykdyto
respublikos sociologinio tyrimo ,,Lietuvos
korupcijos žemėlapis 2016 m.“ esminėmis
tendencijomis. Kiti darbuotojai supažindinti
2017 m. sausio mėnesį.
Gimnazijos darbuotojai nuolat skatinami ir
naudojasi elektrononiu būdu teikiamomis
administracinėmis paslaugomis.

Savivaldybės įstaigų ar
įmonių vadovai.

Nuolat

Savivaldybės įstaigų ar
įmonių vadovai

2019–2021 m.

Apie organizuojamus mokymus darbuotojai
informuojami ir skatinsime dalyvauti.

Švietimo įstaigų
vadovai,
Savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.

2019–2020
mokslo metai

Istorijos
ir
pilietiškumo
pamokose,
ekonomikos, verslo ir vadybos pamokose
mokiniai
supažindinami su korupcijos
terminu ir korupcijos apraiškomis.
Pilietiškumas
ugdomas
renginiuose,
skirtuose paminėti Lietuvos valstybingumą,
Lietuvos atkūrimą, Lietuvos laisvės gynėjų
dieną.

4.5

Informacijos sklaida
interneto svetainėje,
spaudoje.

Antikorupcijos
komisija,
asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę, Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai,
Savivaldybės įstaigų ir
įmonių vadovai.

Nuolat

Asmenys informuoti apie galimus pranešimo
apie korupciją būdus.
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