PATVIRTINTA
Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos
direktoriaus
2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-80
PANEVĖŽIO ,,VYTURIO‘‘ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002-05-28 Nr. IX-904, aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos nacionaline
kovos su korupcija 2015-2025 metų programa (patvirtinta LR Seime 2015-03-10 nutarimu Nr. XII-1537), Panevėžio miesto savivaldybės 2019-2021
metų programa (patvirtinta Panevėžio miesto tarybos 2019-03-21 sprendimu Nr. 1-71) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos
prevencijos veiklą bei Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa.
Pirmas programos tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijoje (toliauProgimnazija) ir jas šalinti
Tikslo rezultato kriterijai:
1) Įvertinta situacija Progimnazijos veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika.
2) Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas Progimnazijoje.
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Uždavinys – užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą.
Neužtikrinama Lietuvos
Atlikti Progimnazijos sričių,
Respublikos korupcijos
kuriose egzistuoja didelė
prevencijos įstatymo 6
korupcijos pasireiškimo
straipsnyje nustatyta pareiga
tikimybė, nustatymą ir
atlikti veiklos sričių, kuriose
korupcijos pasireiškimo jose
1.
egzistuoja didelė korupcijos
įvertinimą.
pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir korupcijos
pasireiškimo tikimybės jose
įvertinimą.

Vykdytojas (-ai)

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymo
aprūpinimui

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo
kriterijai

Kasmet iki III Nustatytos veiklos sritys, kuriose
ketvirčio
yra didelė korupcijos
pabaigos.
pasireiškimo tikimybė, atliktas
korupcijos pasireiškimo
tikimybės įvertinimas, parengta
išvada.
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Uždavinys – organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą.
Viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų pateikimas
Progimnazijos interneto
svetainėje galimai padidintų
Progimnazijos bendruomenės
pasitikėjimą Progimnazija ir
joje einančiais pareigas
asmenimis.

I. Progimnazijos interneto
svetainėje įdiegti atskirą skyrių
,,Korupcijos prevencija“ .
II. Šiame skyriuje viešai skelbti
Progimnazijos darbuotojų
(privalančių deklaruoti ) viešųjų
ir privačių interesų deklaracijas.

I.
Atsakingas už svetainės
tvarkymą

Progimnazija neturi patvirtinto
pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašo,
nevykdo privačių interesų
deklaracijų pateikimo ir turinio
kontrolės.

Progimnazijai pasitvirtinti
privačius interesus deklaruoti
privalančių pareigybių sąrašą.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymo
aprūpinimui

2.

3.

II.
1) Direktorius
2) direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
3) direktoriaus pavaduotojas
ugdymo aprūpinimui
4)Vyr. buhalteris
5) Pradinio ugdymo skyriaus
vedėjas
6) Pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėjas
7) Neformaliojo švietimo
skyriaus vedėjas
8) Pagalbos skyriaus vedėjas
9)bibliotekos vedėjas
10) raštinės administratorius
11)ūkio dalies vedėja

Iki 2019-05-19
Pasikeitus
duomenims,
informaciją
atnaujinti per
30
kalendorinių
dienų.

Paskelbtų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijų skaičius
atitinka patvirtintą privalančių
deklaruoti pareigybių sąrašą
(internetinės nuorodos į VTEK
puslapį netinka).

2019‒2022
Progimnazijoje parengtas ir
metai.
patvirtintas privačius interesus
Pasikeitus
deklaruoti privalančių pareigybių
duomenims, sąrašas.
informaciją
atnaujinti per
30
kalendorinių
dienų.

Antras programos tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo,
atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą progimnazijos veiklos srityse.
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1)
2)
3)
4)

Tikslo rezultato kriterijai:
Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas.
Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.
Bendruomenės, pateikusios pasiūlymų (pastabų, pareiškimų) korupcijos prevencijos klausimais, skaičius.
Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų procedūrų atlikimas.
Uždavinys ‒ šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Progimnazijos darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi.
Nepakankamas viešumas,
skaidrumas naudojant biudžeto
lėšas, skirtas komandiruotėms.

4.

5.

Progimnazijos interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie darbuotojų tarnybines
komandiruotes, nurodant
komandiruotės tikslą, išlaidas ir
rezultatą (ataskaitą), jeigu
išlaidos komandiruotei viršija
vienos minimalios mėnesinės
algos nustatytą dydį.

Progimnazijos interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie Progimnazijos vardu pagal
Nepakankamas viešumas,
protokolą ar tradicijas priimtas,
skaidrumas apie
gautas, teiktas dovanas, elgesį su
Progimnazijoje pagal protokolą
jomis.
ar tradicijas gautas dovanas , jų
apskaitą ir panaudojimą.

Vyr. buhalteris

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymo
aprūpinimui

Uždavinys – didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei.
Visuomenėje susidariusi
Progimnazijos internetinėje
Direktoriaus
nuomonė apie neskaidrų
svetainėje viešai skelbti
pavaduotojas ugdymo
surenkamų
pinigų
informaciją
apie
surinktą
ir
aprūpinimui
6.
panaudojimą.
panaudotą 2 proc. gyventojų
pajamų mokestį.
Uždavinys ‒ stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą.

Pirma
informacija 2019 m. II
ketvirtis.
Atnaujinti
informaciją
iki kito
ketvirčio
10 d. (jei yra
pasikeitimų)
Pirma
informacija 2019 m. II
ketvirtis.
Atnaujinti
informaciją
iki kito
ketvirčio
10 d. (jei yra
pasikeitimų)
Kiekvienų
metų I
ketvirtis.

Paskelbtų komandiruočių
skaičius.
Paskelbtų informacinių
pranešimų apie komandiruotes
skaičius.

Į sąrašą įtrauktos ir paskelbtos
visos pagal protokolą ar
tradicijas Progimnazijos gautos
dovanos (virš 150 Eur.).

Progimnazijos internetinėje
svetainėje paskelbta informacija
apie 2 proc. gyventojų pajamų
mokesčio surinkimą ir
panaudojimą.
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Vadovaujantis Viešųjų ir
Direktoriaus
2019‒2021 VTEK interneto svetainėje
privačių interesų derinimo
pavaduotojas ugdymo
metai.
skelbiamos darbuotojų,
valstybinėje tarnyboje įstatymu, aprūpinimui
atrenkančių viešųjų pirkimų
progimnazijos interneto
laimėtojus, viešųjų ir privačių
svetainėje paviešinti darbuotojų,
interesų deklaracijos.
dalyvaujančių viešųjų pirkimų
procedūrose, interesų
7.
deklaracijas. Tokios informacijos
skelbimas padėtų iš anksto
identifikuoti galimus viešųjų ir
privačių interesų konfliktus,
išvengti regimybės dėl
nesąžiningų atrankos kriterijų
sudarymo arba laimėtojų
pasirinkimo.
Trečias programos tikslas – supažindinti Progimnazijos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos
apraiškoms.
Tikslo rezultato kriterijai:
1) Aktualios ir tinkamos informacijos, susijusios su korupcijos prevencija, paskelbimas progimnazijos interneto puslapyje.
2) Per metus įvykdytas ne mažiau kaip vienas seminaras antikorupcijos tema.
Informacijos apie
Progimnazijos darbuotojus,
kurie dalyvauja viešųjų pirkimų
procedūrose, stoka.

Uždavinys– šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis.

8.

Visuomenės nepakantumas
korupcijos apraiškoms,
nepakankamas Progimnazijos
darbuotojų sąmoningumas ir
netolerancija korupcijos
reiškiniams .

Organizuoti kursus, mokymus,
susijusius su antikorupcine
veikla, Progimnazijos
darbuotojams.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymo
aprūpinimui ir
Pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėjas

2019‒2022
metai.

______________________________________________

Ne mažesnis kaip 10 proc.
kursuose, mokymuose
dalyvavusių darbuotojų skaičius.

