
Kelmės  rajono Tytuvėnų gimnazija 

 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 

 

Eil. Nr.  Korupcijos prevencijos priemonė  Įgyvendinimas  

1.  Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos ir 

prevencijos programą ir jos  įgyvendinimo 

priemonių planą 2020-2023 metams 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/korupcijos_

prevencija/programa.pdf 

 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/korupcijos_

prevencija/planas.pdf 

 

2.  Skirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės  vykdymą 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=395&I

temid=81 

 

3.  Korupcijos prevencijos programos pristatymas 

ir programos skelbimas gimnazijos tinklalapyje 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/korupcijos_

prevencija/programa.pdf 

 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/korupcijos_

prevencija/planas.pdf 

 

4.  Organizuoti seminarus (mokymus) gimnazijos 

darbuotojams antikorupcijos prevencijos 

temomis 

 

5.  Sudaryti galimybę interesantams išreikšti savo 

nuomonę apie gimnazijos darbuotojų veiksmus 

 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=395&I

temid=81 

 

6.  Priimant į darbą vadovautis teisės aktais ir 

atsižvelgti į kvalifikaciją, pateiktas 

rekomendacijas, kandidatų nepriekaištingą 

reputaciją 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/korupcijos_

prevencija/pareigu_sarasas.pdf 

 

7.  Organizuoti mokinių priėmimą vadovaujantis 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais ir teisės aktais 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/ugdymas/a

prasas.pdf 

 

8.  Parengti gimnazijos  vadovo metinę veiklos 

ataskaitą, pristatyti gimnazijos bendruomenei 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/veikla/veikl

os_ataskaita/ataskaita_2019.pdf 

 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=20&Ite

mid=14 

 

9.  Gimnazijos  interneto puslapyje skelbti 

gimnazijos biudžeto suvestines, finansines 

būklės ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinių 

aiškinamuosius raštus 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=113&I

temid=48 

 

10.  Gimnazijos interneto puslapyje  skelbti 

informaciją  apie viešuosius pirkimus  

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=23&Ite

mid=18 
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11.  Užtikrinti privalomos informacijos teikimą 

klientams apie  ugdytinių maitinimąsi įstaigoje 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=191&I

temid=67 

 

12.  Įvertinti gimnazijos  veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja tikimybė korupcijos apraiškoms 

(lėšų efektyvus panaudojimas, turto apskaita, 

vidaus audito analizė, vaikų priėmimas į  

ugdymo įstaigą) 

 

13.  Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai pateikiamos 

privačių interesų deklaracijos 

 

14.  Antikorupcinio švietimo temas  integruoti į 

dailės dalyką  ir  klasių auklėtojų veiklas  

 

15.  Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, 

organizuoti įvairius renginius 
Mokinių 

piešiniai, skirti Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti. 

https://www.tytuvenug.kelme.lm.lt/index.php?

option=com_content&view=article&id=406:pi

einiai-skirti-tarptautinei-antikorupcijos-

dienai-paminti-i-mokini-darb-

kolekcijos&catid=5:galerija 

 

Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–4, 

5–8, 9–12 klasių mokiniams 

ANTIKORUPCINIŲ PIEŠINIŲ 

KONKURSAS  MOKSLEIVIAMS  „STOP 

KYŠIUI!“ Konkurse dalyvauti atrinktas IVg 

klasės mokinės piešinys. 

 

Policijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos  

organizuojamas konkursas, Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti. Konkurse 

dalyvauti atrinktas  6a klasės mokinės darbas. 

 

16.  Gautų pranešimų apie korupciją analizė  
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