
PATVIRTINTA 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos  

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.  

įsakymu Nr. V-99 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2023 METAMS 

(papildytas) 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojai 

1. 
Sudaryti korupcijos prevencijos vykdymo 

grupę. 

Užtikrinamas korupcijos programos 

įgyvendinimas. 

2021 m. balandžio 

mėn. 
Direktorius 

2. 

Parengti ir patvirtinti mokyklos korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 

2021–2023 m. priemonių planą. 

Parengta programa ir jos įgyvendinimo 

2021–2023 m. priemonių planas. 

2021 m. balandžio 

mėn. 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

3. 

Pristatyti Korupcijos prevencijos programą 

ir skelbti programą mokyklos interneto 

svetainėje. 

Informuota VšĮ Raseinių technologijos 

ir verslo mokyklos bendruomenė 

2021 m. balandžio 

– gegužės mėn. 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

4. 

Sudaryti galimybę bendruomenei pranešti 

apie galimus Korupcijos veiksmus VšĮ 

Raseinių technologijos ir verslo 

mokykloje. Gautų pranešimų analizė. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos bendruomenė turi galimybę 

anonimiškai informuoti atsakingus 

asmenis apie galimas korupcijos 

apraiškas mokykloje 

Nuolat 
Korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

5. 

Viešai skelbti mokyklos internetiniame 

puslapyje informaciją apie laisvas darbo 

vietas. 

Užtikrinamas skaidrus darbuotojų 

priėmimas į darbą. 
Nuolat Direktorius 

6. 

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas 

bei teisines atsakomybes. 

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei 

teisinės atsakomybės priemonės 

darbuotojų pareigybėse. 

2021-2023 m. Direktorius 

7. 
Parengti mokyklos vadovo bei įstaigos 

metinę veiklos ataskaitą, ją pristatyti 

Mokykloje priimami sprendimai atviri, 

skaidrūs ir prieinami visai 

2021–2023 m. 

sausio mėn. 
Direktorius 



mokyklos bendruomenei mokyklos, skelbti 

interneto svetainėje ir teikti Mokyklos 

tarybai (savivaldos institucijai). 

bendruomenei. 

8. 

Teisės aktų nustatyta tvarka interneto 

svetainėje skelbti informacija apie 

viešuosius pirkimus, metinius pirkimų 

planus, finansines ataskaitas. 

Užtikrinamas viešumas, skaidrumas, 

tikslingas lėšų panaudojimas. 

Visuomenė informuota apie 

planuojamus ir įvykdytus pirkimus. 

Nuolat 

Viešųjų pirkimų komisija, 

asmuo atsakingas už 

viešuosius pirkimus 

9. 

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į 

istorijos, ekonomikos, pilietinio ugdymo, 

etikos mokomuosius dalykus ir klasių 

auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą. 

Ugdomos antikorupcinės nuostatos. 
Kiekvienais metais 

iki rugsėjo 10 d. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, bendrojo 

ugdymo dalykų ir grupių 

vadovų metodinės grupės 

10. 

Organizuoti mokyklos pilietines akcijas, 

rengti kitus renginius antikorupcine tema, 

paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną. 

Ugdoma nepakanti korupcijai mokinių 

pilietinė pozicija antikorupcijos tema 

(vykdoma ankstyvoji prevencija). 

Mokiniams bus suteiktos žinios 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

srityje. 

2021–2023 m. 
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

11. 

Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti 

mokymuose, seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės temomis. 

Pagerės žinių kokybė apie korupcijos 

prevenciją. 
2021–2023 m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, skyrių vedėjai 

12. 

Esant būtinybei papildyti VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

korupcijos prevencijos programą. 

Veiksmingai vykdoma korupcijos 

prevencijos programa. 
Kasmet 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupės vadovas 

 

13. 

Teikti VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo ataskaitą. 

Mokykloje priimami sprendimai atviri, 

skaidrūs ir prieinami visai 

bendruomenei. 

1 kartą per metus 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupės vadovas 

 

14. 

Kasmet įvertinant atsparumo korupcijai 

reikalavimų vykdymo lygį (toliau – AKL) 

mokykloje matuoti antikorupcinės aplinkos 

kūrimo pokyčius ir sėkmingumą. 

Sistemingai atliekant AKL vertinimą, 

mokykloje bus pasitikrinama, ar 

pakankamai yra imamasi veiksmų, 

kuriant ir įgyvendinant korupcijai 

atsparią aplinką. Pagal AKL vertinimo 

rezultatus tobulinant antikorupcinę 

aplinką mokykloje, bus pasiektas 

aukštesnis atsparumo korupcijai lygis 

Kasmet 

Už korupcijos prevenciją 

atsakingas darbuotojas, 

korupcijos prevencijos 

darbo grupė. 



(pagal Antikorupcinės aplinkos 

vadovą). 

15. 

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. 

Identifikavus veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, antikorupcinio 

vertinimo ir analizės procesas bus 

planuojamas ir organizuojamas 

sistemingiau ir veiksmingiau, nes 

veiklos sritys, kuriose bus atliekamas 

antikorupcinis vertinimas ir analizė, bus 

pasirenkama iš minėto sąrašo. 

Kasmet 

Už korupcijos prevenciją 

atsakingas darbuotojas, 

padalinių vadovai. 

16. 

Įvertinti ir patobulinti viešųjų ir privačių 

interesų derinimo reglamentavimą 

(tvarkas) mokykloje ir patobulinti interesų 

konfliktų valdymo ir sprendimo (šalinimo) 

procesus. 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo (toliau – VPIDI) naujos 

redakcijos nuostatų įgyvendinimo 

detalizavimas vidaus dokumentuose, 

procesų patobulinimas prevenciškai 

padės sumažini tikimybę kilti interesų 

konfliktams. 

 

Už korupcijos prevenciją 

atsakingas darbuotojas, 

korupcijos prevencijos 

darbo grupė, personalo 

specialistas. 

17. 
Mokykloje atlikti darbuotojų tolerancijos 

korupcijai lygio vertinimą. 

Darbuotojų tolerancijos korupcijai lygio 

vertinimo duomenys padės suformuoti 

ir koreguoti darbuotojų antikorupcinio 

švietimo turinį, didinti antikorupcinio 

švietimo veiksmingumą, įvertinti 

netolerancijos korupcijai lygio 

pokyčius. 

2021-2023 m. 

Už korupcijos prevenciją 

atsakingas darbuotojas, 

korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

18. 
Padidinti atsparumo korupcijai lygį viešųjų 

pirkimų srityje. 

Renkant ir analizuojant duomenis apie 

mokyklos neskelbiamus mažos vertės 

pirkimus ir pirkimus apklausus vieną 

tiekėją, sumažinti tokių pirkimų skaičių. 

 

Už korupcijos prevenciją 

atsakingas darbuotojas, 

korupcijos prevencijos 

darbo grupė, viešųjų 

pirkimų specialistas 

19. 

Atnaujinti VP taisykles, įtraukiant 

nuostatas apie sąlygas kokiais atvejais 

mažos vertės pirkimus Mokykloje turėtų 

vykdyti viešųjų pirkimų komisija arba 

Atnaujintos aiškesnės ir išsamesnės VP 

taisyklės leis greičiau rasti konkrečias 

nuostatas, susijusias su viešųjų pirkimų 

vykdymu Mokykloje. 

2021-2023 m. 

Viešųjų pirkimų komisija, 

asmuo atsakingas už 

viešuosius pirkimus 



pirkimo organizatorius; viešųjų pirkimų 

komisijos sudarymą ir veiklos 

organizavimą; skelbiamos tiekėjų 

apklausas ir tam taikomus kriterijus; 

apklausiamų tiekėjų skaičių vykdant mažos 

vertės pirkimus; pirkimo objektą 

apibūdinančių savybių nurodymo ir/ar 

sudarymo priemones bei sąlygas; 

20. 

VP taisyklėse numatyti priemones, skirtas 

sumažinti tikimybę pirkimų techninės 

specifikacijos pritaikymui konkretiems 

tiekėjams sudarant išskirtinai palankias 

sąlygas. 

Numatytos priemonės neleis susidaryti 

neskaidrumo ir nelygiateisiškumo 

sąlygoms, sumažės rizika sudaryti į 

vieną tiekėją orientuotas sąlygas. 

Viešųjų pirkimų technines 

specifikacijas ir jų pasirinkimą 

apibrėžiančios nuostatos VP taisyklėse. 

2021-2023 m. 

Viešųjų pirkimų komisija, 

asmuo atsakingas už 

viešuosius pirkimus 

21. 

Vykdyti išsamius tam tikrų atvejų tyrimus, 

t.y. rinkos ištirtumas, parengtų techninių 

specifikacijų atitiktis organizuojamo 

pirkimo sąlygai, kvalifikacinių reikalavimų 

tiekėjams nešališka parengtis ir t.t. 

Užtikrins įvairių atvejų kontrolę, 

skaidrumą, mažins potencialios 

korupcijos pasireiškimo sąlygas ir lygį. 

2021-2023 m. 

Viešųjų pirkimų komisija, 

asmuo atsakingas už 

viešuosius pirkimus 

22. 

Paskirti asmenį/grupę vykdyti pirkimų 

kontrolę, įtraukiant korupcijos prevencijos 

vykdymo Mokykloje darbo grupę ir už 

korupcijos prevencijos kontrolę atsakingą 

asmenį. 

Užtikrins pirkimų vykdymo prevencinę, 

einamąją ir paskesniąją kontrolę, kas 

mažins potencialios korupcijos 

pasireiškimo sąlygas ir lygį. 

2021-2023 m. Direktorius 

23. 

Atnaujinti Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei 

VP taisykles, įtraukiant konkrečius 

kriterijus, kuriais remiantis už korupcijos 

prevenciją atsakingas asmuo galėtų gauti 

informaciją apie viešųjų pirkimų srityje 

esančius rizikos veiksnius bei kitą 

reikalingą informaciją skaidrumui ir 

Užtikrins už korupcijos prevenciją 

atsakingam asmeniui sąlygas gauti, 

tikrinti ir vertinti informaciją apie 

viešųjų pirkimų srityje esančius rizikos 

veiksnius bei kitą reikalingą informaciją 

skaidrumui ir korupcijos prevencijai 

užtikrinti. 

2021-2023 m. 

Viešųjų pirkimų komisija, 

asmuo atsakingas už 

viešuosius pirkimus, 

korupcijos prevencijos 

darbo grupė 



korupcijos prevencijai užtikrinti. 

24. 
Patvirtinti viešųjų pirkimų sutarčių 

įvykdymo rezultatų vertinimo tvarką. 

Užtikrins viešųjų pirkimų sutarčių 

įvykdymo kontrolę, leis įvertinti 

trūkumų turinčias sutarčių dalis ir 

numatyti tobulinimo galimybes, 

atnaujinimus. 

2021-2023 m. 
Direktorius, už pirkimų 

kontrolę atsakingas asmuo 

25. 

Patvirtinti su pirkimų organizavimu ir 

vykdymu susijusių dokumentų 

registravimo ir saugojimo tvarką, 

atsakingus asmenis. 

Užtikrins tinkamą su pirkimų 

organizavimu ir vykdymu susijusių 

dokumentų apskaitą ir saugojimą, 

atsakingų asmenų funkcijas ir pareigas, 

kontrolę. 

2021-2023 m. 
Direktorius, už pirkimų 

kontrolę atsakingas asmuo 

26. 

Sukurti visų su viešaisiais pirkimais 

susijusių duomenų registravimui ir 

apskaitai skirtus elektroninius įrankius 

(pvz.: Microsoft Excel formas). 

Užtikrins efektyvesnį pirkimų 

planavimą ir kontrolę, greitesnį 

duomenų saugojimą ir apskaitą 

ataskaitoms formuoti. 

2021-2023 m. Direktorius 

 

___________________ 


