
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

2021 METŲ ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo 

kriterijai 
Rezultatai 

1. 

Sudaryti korupcijos 

prevencijos vykdymo 

grupę 

Direktorius 

2021 metų 

balandžio 

12 diena 

 

Sudaryta korupcijos prevencijos vykdymo VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje darbo grupė (Viešosios įstaigos Raseinių technologijos 

ir verslo mokyklos direktoriaus 2021 metų balandžio 12 dienos 

įsakymas ,,Dėl korupcijos prevencijos vykdymo darbo grupės 

sudarymo“ Nr. V-26). Taip pat paskirtas atsakingas už korupcijos 

prevencijos kontrolę VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje 

asmuo (Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 

direktoriaus 2021 metų gegužės 6 dienos įsakymas ,,Dėl atsakingo 

asmens už korupcijos prevencijos kontrolę skyrimo“ Nr. V-36). 

2. 

Parengti ir patvirtinti 

mokyklos korupcijos 

prevencijos programą ir 

jos įgyvendinimo 2021–

2023 m. priemonių planą. 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

2021 metų 

balandžio 

12 diena 

 

Parengta bei patvirtinta VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 

korupcijos prevencijos programa 2021-2023 metams (patvirtinta 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 

direktoriaus 2021 metų balandžio 12 dienos įsakymu Nr. V-27) 

3. 

Pristatyti Korupcijos 

prevencijos programą ir 

skelbti programą 

mokyklos interneto 

svetainėje 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

2021 metų 

balandžio 

– gegužės 

mėnuo 

 

Patvirtinta VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos korupcijos 

prevencijos programa 2021-2023 metams viešinama įstaigos interneto 

svetainėje, adresu https://rtvm.lt/korupcijos-prevencija/, apie tai įstaigos 

darbuotojų susirinkimo metu buvo informuoti visi darbuotojai. 

 

Sudaryti galimybę 

bendruomenei pranešti 

apie galimus Korupcijos 

veiksmus VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokykloje. Gautų 

pranešimų analizė 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė, už 

korupcijos 

prevencijos 

kontrolę 

atsakingas 

2021 metų 

gruodžio 

31 diena 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje yra galimybė pranešti 

apie korupcinio pobūdžio pažeidimą, to pagrindas – teikiančio asmens 

turima informacija apie pažeidimą įstaigoje (asmuo neprivalo būti 

visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga 

vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar 

kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius). 

Parengtas bei patvirtintas Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir 



asmuo verslo mokyklos Vidinių informacijos apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo 

tvarkos aprašas (Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos direktoriaus 2021 metų gruodžio 31 dienos įsakymas ,,Dėl 

mokyklos vidinių informacijos apie korupcinio pobūdžio pažeidimus 

teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo, informacijos skelbimo bei atsakingų asmenų skyrimo“ Nr. V-

94), kuris viešinamas įstaigos interneto svetainėje, adresu 

https://rtvm.lt/praseju-apsauga/, apie tai įstaigos darbuotojų susirinkimo 

metu buvo informuoti visi darbuotojai. Informaciją apie korupcinio 

pobūdžio pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją raštu ar 

žodžiu: 

 naudojantis Pranešimo apie pažeidimą forma ir pateikus reikiamą 

informaciją; 

 siunčiant elektroninį laišką adresu korupcija@rtvm.lt; 

 telefonu 8 659 70857; 

 tiesiogiai atsakingam asmeniui – kompetetingam subjektui, 

Vaivai Bukauskienei. 

Pranešime nurodoma informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį 

pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie 

pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, 

darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; jei įmanoma, pateikia bet 

kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią 

galimo pažeidimo požymius (nebūtina, bet pageidautina siekiant 

tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos), kitus įrodymus. 

Minėtame tvarkos apraše apibrėžti atsakingo subjekto atliekami 

veiksmai nagrinėjant informaciją apie pažeidimus. Konfidencialumas 

užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo 

rezultatų. 2021 metais jokių pranešimų apie galimus pažeidimus nebuvo 

gauta. 

 

Viešai skelbti mokyklos 

internetiniame puslapyje 

informaciją apie laisvas 

darbo vietas 

Direktorius Nuolat 

Skaidrumas, 

lygiateisiškum

as, viešumas 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje esant poreikiui ir 

susidarius laisvoms darbo vietoms, pirmiausia teiraujamasi esamų 

įstaigos darbuotojų dėl potencialios galimybės užimti laisvas pareigas. 

Nesant aiškiai išreikšto noro iš esamų darbuotojų tarpo, mokyklos 

mailto:korupcijosprevencija@rtvm.lt


internetiniame puslapyje skelbiama informacija apie laisvas darbo 

vietas, adresu https://rtvm.lt/laisvos-darbo-vietos/. Esant poreikiui gali 

būti kreipiamasi ir į darbuotojų paieškos tarnybas ar įstaigas. 

 

Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir 

esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei 

teisines atsakomybes. 

Direktorius Nevykdyta   

 

Parengti mokyklos 

vadovo bei įstaigos 

metinę veiklos ataskaitą, 

ją pristatyti mokyklos 

bendruomenei mokyklos, 

skelbti interneto 

svetainėje ir teikti 

Mokyklos tarybai 

(savivaldos institucijai) 

Direktorius 

2021–

2023 m. 

sausio 

mėn. 

  

 

Teisės aktų nustatyta 

tvarka interneto 

svetainėje skelbti 

informacija apie 

viešuosius pirkimus, 

metinius pirkimų planus, 

finansines ataskaitas 

Viešųjų pirkimų 

komisija, asmuo 

atsakingas už 

viešuosius 

pirkimus 

Nuolat 
Skaidrumas, 

viešumas 

Informacija apie viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka yra 

skelbiama įstaigos interneto svetainėje, adresu https://rtvm.lt/viesieji-

pirkimai/. Informaciją apie vykdomus pirkimus taip pat galima stebėti ir 

portale PIRKIMAI365.LT. Šiai dienai Viešoji įstaiga Raseinių 

technologijos ir verslo mokykla neviešina jokios informacijos, susijusios 

su mažos vertės pirkimais, kadangi visos neskelbiamų pirkimų sutartys 

buvo sudarytos raštu. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalies nuostata, jog tai nėra privaloma. 

 

Antikorupcinio švietimo 

temas integruoti į 

istorijos, ekonomikos, 

pilietinio ugdymo, etikos 

mokomuosius dalykus ir 

klasių auklėtojų veiklą, 

neformalųjį ugdymą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bendrojo 

ugdymo dalykų 

ir grupių vadovų 

metodinės 

grupės 

Iki 2021 

metų 

rugsėjo 10 

d. 

Antikorupcini

o švietimo 

temos, 

dalykai, 

informacijos 

kokybė 

Antikorupcinis švietimas kaip disciplina yra įtraukta į klasės auklėtojų 

vykdomą veiklą, mokomuosius dalykus. 



 

Organizuoti mokyklos 

pilietines akcijas, rengti 

kitus renginius 

antikorupcine tema, 

paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 metų 

gegužės 2 

-5 

dienomis 

Informacijos 

kokybė, 

antikorupcinis 

švietimas 

Gegužės 2-5 dienomis mokykloje vyko antikorupcijos viktorina. 

Profesijos mokytoja Simona Petkutė viktorinos metu siekė atkreipti 

mokinių dėmesį į visame pasaulyje plintančią korupciją ir paskatinti 

mokinius užkirsti jai kelią. 

Viktorina „Kahoot“ programėlėje ir vykusios diskusijos padėjo 

mokiniams geriau suprasti korupcijos žalą bei skatino visus pasistengti 

gyventi sąžiningai. Kiekvienos klasės/grupės nugalėtojui įteikta padėka 

už parodytas žinias. 

 

 

Sudaryti sąlygas 

darbuotojams dalyvauti 

mokymuose, 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

temomis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Nuolat 
Informacijos 

kokybė 

Įstaigos darbuotojams yra nuolat persiunčiama informacija, kvietimai 

apie įstaigos administracijai žinomus organizuojamus renginius 

korupcijos prevencijos ir kontrolės temomis, tačiau nėra renkama 

informacija apie savanorišką dalyvavimą tokio pobūdžio renginiuose, 

kadangi tai įstaigos darbuotojams nėra privaloma. 

 

Esant būtinybei papildyti 

VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos korupcijos 

prevencijos programą. 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupės 

vadovas 

 

Kasmet  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

specialistai, atlikdami korupcijos pasireiškimo tikimybės metais 

vertinimą įstaigose, kuriose Ministerija įgyvendina savininko ar 

dalininko teises ir pareigas, išanalizavo ir įvertino Ministerijos įstaigų, 

įskaitant VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklą, pateiktus 

duomenis apie mažos vertės pirkimų organizavimą 2020 metais. 

Nustatyta, kad organizuojant mažos vertės pirkimus 72 Ministerijos 

įstaigose korupcijos pasireiškimo tikimybei ir nepakankamai patikimam 

finansų rizikos valdymui gali turėti įtakos tam tikri veiksniai, kurie 

įstaigoms bus pristatyti ir paaiškinti. Dėl šios priežasties siūloma 

papildyti VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos korupcijos 

programą planuojamomis įgyvendinti priemonėmis. 

 

Teikti VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo 

mokyklos korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo ataskaitą. 

Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupės 

vadovas 

 

2021 metų 

gruodžio 

31 d. 

Skaidrumas ir 

informacijos 

prieinamumas 

bendruomenei 

Šio dokumento parengimas yra viešinimas gali būti traktuojamas kaip 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo ataskaita. 

 
Kasmet įvertinant 

atsparumo korupcijai 

Už korupcijos 

prevenciją 

2021 metų 

birželio – 

Skaidrumas ir 

informacijos 

2021 metų birželio – rugsėjo mėnesiais VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje buvo atliekamas atsparumo korupcijai vertinimas 



reikalavimų vykdymo 

lygį (toliau – AKL) 

mokykloje matuoti 

antikorupcinės aplinkos 

kūrimo pokyčius ir 

sėkmingumą 

atsakingas 

darbuotojas, 

korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė. 

rugsėjo 

mėnesiai 

prieinamumas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje ir parengta motyvuota 

išvada, viešinama įstaigos interneto svetainėje, adresu 

https://rtvm.lt/korupcijos-prevencija/. Nustatyta, jog siekiant sumažinti 

galimą korupcijos rizikos veiksnių įtaką būtina užtikrinti tinkamą jau 

įtvirtintų procedūrų vykdymą, aiškiai išdėstyti sprendimų priėmimo 

procedūras, apibrėžti sprendimų rengimo tvarką, aiškiai nustatyti 

darbuotojų atsakomybes, taip pat vykdyti efektyvią vidaus kontrolę. 

Nustatytas aukštas atsparumo korupcijai lygis (AKL) – 0,83. 

 

 

 

Įvertinti, kokios 

mokyklos veiklos sritys 

ar funkcijos atitinka 

požymius, būdingus 

veiklos sritims, kuriose 

yra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

(pagal Lietuvos 

Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 

(toliau – KPĮ) 6 

straipsnyje nustatytus 

kriterijus) ir parengti 

tokių sričių sąrašą 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas, 

padalinių 

vadovai 

2021 metų 

birželio – 

rugsėjo 

mėnesiai 

Skaidrumas ir 

informacijos 

prieinamumas 

2021 metų birželio – rugsėjo mėnesiais VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje buvo atliekamas atsparumo korupcijai vertinimas 

mažos vertės viešųjų pirkimų srityje, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje ir parengta motyvuota 

išvada, viešinama įstaigos interneto svetainėje, adresu 

https://rtvm.lt/korupcijos-prevencija/. Taip pat Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, atlikdami korupcijos 

pasireiškimo tikimybės metais vertinimą VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje, pateiktus duomenis apie mažos vertės pirkimų 

organizavimą 2020 metais, nustatė įtakos korupcijos pasireiškimo 

tikimybei turinčius veiksnius, į kuriuos atsižvelgiant VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokykla parengė planuojamų įgyvendinti 

priemonių sąrašą. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsnyje nustatytus kriterijus 

įstaigoje nebuvo fiksuoti jokie korupcijos pasireiškimo požymiai, 

daugiau nebuvo analizuojama kita mokyklos veiklos sritis. 

 

Įvertinti ir patobulinti 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

reglamentavimą (tvarkas) 

mokykloje ir patobulinti 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas, 

korupcijos 

Nevykdyta   



interesų konfliktų 

valdymo ir sprendimo 

(šalinimo) procesus. 

prevencijos 

darbo grupė, 

personalo 

specialistas. 

 

Mokykloje atlikti 

darbuotojų tolerancijos 

korupcijai lygio 

vertinimą. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas, 

korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė 

Nevykdyta   

 

Padidinti atsparumo 

korupcijai lygį viešųjų 

pirkimų srityje. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

darbuotojas, 

korupcijos 

prevencijos 

darbo grupė, 

viešųjų pirkimų 

specialistas 

2021 metų 

birželio – 

rugsėjo 

mėnesiai 

Skaidrumas ir 

informacijos 

prieinamumas 

2021 metų birželio – rugsėjo mėnesiais VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje buvo atliekamas atsparumo korupcijai vertinimas 

mažos vertės viešųjų pirkimų srityje, korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje ir parengta motyvuota 

išvada, viešinama įstaigos interneto svetainėje, adresu 

https://rtvm.lt/korupcijos-prevencija/. Taip pat Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, atlikdami korupcijos 

pasireiškimo tikimybės metais vertinimą VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokykloje, pateiktus duomenis apie mažos vertės pirkimų 

organizavimą 2020 metais, nustatė įtakos korupcijos pasireiškimo 

tikimybei turinčius veiksnius, į kuriuos atsižvelgiant VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokykla parengė planuojamų įgyvendinti 

priemonių sąrašą. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo 

mokykla 2021 metais nevykdė mažos vertės pirkimų apklausiant tik 

vieną tiekėją, tačiau Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo 

mokykla iki einamųjų metų pabaigos padidins dalyvių (tiekėjų, 

pasiūlymų) mažos vertės pirkimuose skaičių iki ne mažiau 3. 

Parengė: 

 VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorius; 

 Korupcijos prevencijos vykdymo VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje darbo grupė; 

 Atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolę VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje asmuo.  

 


