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JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS  2021-2023 METAMS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1. Darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklos 

vertinimas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

2021-2023 m. iki 

sausio mėn. 31 d. 

Mokyklos 

direktorius 

Teisingai, sąžiningai ir naudingai 

realizuojami įvertinimo tikslai, 

skatinama darbuotojų motyvacija, 

individuali veikla suderinama su 

mokyklos metinės veiklos, 

strateginiais planais, plėtojama 

mokyklos darbuotojų 

bendradarbiavimo kultūra. 

2. Bendruomenės informavimas apie mokyklos 

biudžetinių metų ūkinę – finansinę veiklą Mokyklos 

taryboje. 

2021-2023 m. I 

ketvirtis 

Mokyklos 

direktorius 

Mokykloje priimami sprendimai 

atviri, skaidrūs ir prienami visai 

bendruomenei. 

3. Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos privačių interesų 

deklaracijos. 

2021-2023 m. II 

ketvirtis 

Mokyklos 

direktorius 

Kontroliuojami privatūs interesai. 

4. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant 

būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. 

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir 

tvarkas. 

2021-2023 m. III 

ketvirtis 

Mokyklos 

direktorius 

Apibrėžtos antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės atsakomybės 

priemonės darbuotojų pareigybėse. 

5. Akcija Tarptautinės antikorupcijos dienai paminėti. 2021-2023 m. 

gruodžio mėn. 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

Bus formuojamos antikorupcinės 

nuostatos, nepakanti korupcijos 

augimui pilietinė pozicija. 

6.  Plano įgyvendinimo pristatymas Mokyklos tarybos 

posėdyje. 

2021-2023 m. 

sausio mėn.  

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

Bus pateikti korupcijos 

pasireiškimo galimybės mokykloje 

analizė, išvados ir plano 

įgyvendinimo rezultatai. 

7.  Mokyklos veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas. 

2021-2023 IV 

ketvirtis 

Mokyklos 

direktorius 

Didės pasitikėjimas mokykla, 

visose srityse veikla bus vieša ir 

skaidri. 

8.  Antikorupcinio švietimo temas integruoti į istorijos, 2021-2023 m. Klasių auklėtojų Bus formuojamos mokinių 



pilietiškumo pagrindų, etikos mokomuosius 

dalykus, klasės valandėles. 

pagal mokytojų 

mokslo metų 

ilgalaikius planus, 

klasių auklėtojų 

metinius veiklos 

planus 

metodinės grupės 

pirmininkas, 

istorijos ir dorinio 

ugdymo (etikos) 

mokytojai 

antikorupcinės nuostatos. 

9. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti 

mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos 

ir kontrolės klausimais 

Pagal poreikį 

2021-2023 m. 

Mokyklos 

direktorius 

Pagerės darbuotojų žinių kokybė 

apie korupcijos prevenciją. 

10. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje 

informacijos apie numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus ir jų rezultatus skelbimas 

2021-2023 m. 

nuolat 

Mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Užtikrintas viešųjų pirkimų 

skaidrumas; visuomenė informuota 

apie planuojamus ir įvykdytus 

pirkimus 

11. Informacijos apie laisvas darbo vietas viešas 

skelbimas mokyklos internetiniame puslapyje. 

2021-2023 m. 

nuolat 

Mokyklos 

direktorius 

Visiems prieinama informacija apie 

laisvas darbo vietas mokykloje. 

12. Galimybės sudarymas interesantams išreikšti savo 

nuomonę apie mokyklos darbuotojų galimai 

korupcinius veiksmus. Gautų pranešimų analizė. 

2021-2023 m. 

nuolat 

Mokyklos 

direktorius 

Interesantai galės anonimiškai 

informuoti mokyklos atsakingus 

asmenis apie galimas korupcijos 

apraiškas. 

13. Priimant į darbą darbuotojus vadovautis teisės 

aktais, atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas, 

kandidatų kvalifikaciją, nepriekaištingą reputaciją. 

2021-2023 m. 

nuolat 

Mokyklos 

direktorius 

Mokykloje dirbs asmenys, turintys 

nepriekaištingą reputaciją ir 

kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkantį išsilavinimą. 

14. Mokinių priėmimo į mokyklą organizavimas 

vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais ir kitais teisės aktais. 

2021-2023 m. 

nuolat 

Mokyklos 

direktorius, 

Mokyklos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui – 

Mokinių priėmimo 

į mokyklą 

Komisijos 

pirmininkas 

Vykdomas skaidrus ir aiškus 

mokinių priėmimas į mokyklą. 

Išvengiama galimų konfliktų, 

pažeidimų ir įgyvendinama 

numatyta mokinių priėmimo tvarka. 
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