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KAUNO „PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2017–2019 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
1. Tikslas – Mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas mokykloje.
1 uždavinys. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas;
2 uždavinys. Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Priemonės vykdytojas
Įvykdymo
Rezultato vertinimo kriterijai
Laukiami rezultatai
Nr.
(-ai)
terminas
Įvertinus atliktų tyrimų ar
apklausų rezultatus, gautus
skundus ar pranešimus,
rekomenduoti nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę
Kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje
Paskirti už korupcijos
prevenciją atsakingą asmenį

Paskirtas asmuo,
atsakingas už korupcijos
prevenciją,
Antikorupcijos komisija

Iki metų
pabaigos

Neliks sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybei

Sustiprinta
korupcijos
prevencijos kontrolė

Direktorius

Privaloma
tvarka,
numatant
priimti
į
vadovaujančias
pareigas

Dėl asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos yra
privaloma

Į mokyklą bus priimti tik
nepriekaištingos
reputacijos asmenys

Direktorius

Iki 2017 m.
gruodžio 31 d.

Vienas
iš
pavaduotojų

4.

Atlikti bendruomenės
nuomonės tyrimus

Paskirtas asmuo,
atsakingas už korupcijos
prevenciją.

Apklaustų
respondentų
įvykdytų apklausų skaičius

5.

Skelbti viešųjų pirkimų
planus, ataskaitas, pirkimus
CVPIS‘e

Direktoriaus pavaduotoja
ūkiui, IKT specialistas

Kiekvienais
metais
iki
gruodžio
mėnesio 31 d.
Nuolat

Bus užtikrintas
korupcijos prevencijos
įgyvendinimas
Nustatytas požiūris į
korupciją

1.

2.

3.

Padidėjęs
skaidrumas

viešųjų

direktoriaus
ir

pirkimų

Bus užtikrinta sveika
konkurencija

2
2. Tikslas – Ugdyti mokyklos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį
sąmoningumą
1 uždavinys. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.
2 uždavinys. Supažindinti bendruomenę su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.
3 uždavinys. Didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis.
1.
Interneto svetainėje skelbti
Direktoriaus pavaduotoja
Nuolat
Interneto svetainėje skelbiama
Bus
įgyvendintos
informaciją apie vykdomus
ūkiui, IKT specialistas
informaciją apie viešuosius
Viešųjų
pirkimų
viešuosius pirkimus, mažos
pirkimus
įstatymo 7 str. 1 ir 3
vertės pirkimus, viešųjų
dalių nuostatos
pirkimų laimėtojus, sutartis
2.
Skatinti gyventojus
Mokyklos
vadovai,
Nuolat
Suteiktų administracinių
Padidėjęs pasitikėjimas
naudotis elektroniniu būdu
raštinės administratorė
paslaugų elektroniniu būdu
mokykla, kai paslaugos
teikiamomis viešosiomis ir
padidėjimas iki 20 proc.
gavėjui nereikia atvykti į
administracinėmis
Informacijos (interneto svetainėje
mokyklą
paslaugomis
ir kt.) pateikimo gyventojams
atvejų skaičius
3.
Gyventojų skundus
Direktorius
Gavus gyventojų
Perduotų Antikorupcijos
Sumažinta
korupcijos
perduoti nagrinėti ir
skundą
komisijai ir jos išnagrinėtų
pasireiškimo tikimybė,
Antikorupcijos komisijai
skundų per metus skaičius
galimybė
nustatyti
korupcinio
pobūdžio
prasižengimus
4.
Organizuoti antikorupcinės
Atsakingas už korupcijos
Kiekvienais
Surengtų renginių skaičius per
Įgyvendintos Programos
Tarptautinės antikorupcijos
prevenciją
metais gruodžio
metus
ir korupcijos prevencijos
dienos renginius, dalyvauti
mėnesį
priemonės
konkursuose antikorupcijos
tema
5.

Informacijos sklaida
interneto svetainėje,
plakatų kūrimas

Atsakingas už korupcijos
prevenciją ir
Antikorupcijos komisija

Nuolat

Informacijos sklaidos priemonių
skaičius per metus

______________________________

Padidės asmenų
informuotumas
korupcijos pasireiškimo
klausimais

