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ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2022 m. 

 Tikslas- kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą, šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką. 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įgyvendinimo 

laikas 

Siekiami rezultatai Pastabos 

1.  Įtraukti mokinių tarybos atstovą į mokinių 

stipendijų ir kitos materialinės paramos 

skyrimo komisiją 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas 

2022-02 Užtikrintas skaidrus stipendijų ir 

materialinės paramos skirstymas 

 

2.  Įstaigos vadovų, viešųjų pirkimų komisijos 

narių, viešųjų pirkimų iniciatorių ir 

organizatorių, valdymo tarybos narių privačių 

interesų deklaravimas 

Personalo skyriaus vedėja 

V.Subbotinienė 

2022-03 100 % deklaruoti atsakingų darbuotojų 

privatūs interesai  

 

3.  Darbuotojų turto ir pajamų deklaravimas Personalo skyriaus vedėja 

V.Subbotinienė 

2022-03 Informuoti visi darbuotojai, kuriems 

privaloma deklaruoti savo turtą ir 

pajamas 

 

4.  Skatinti darbuotojų antikorupcinį švietimą 

savišvietos forma 

Personalo skyriaus vedėja 

V.Subbotinienė 

Nuolat Darbuotojų dalis, tobulinusių savo 

kompetencijas korupcijos prevencijos 

tematika savišvietos būdu, 25 % 

 

5.  Įvertinti ir nustatyti įstaigos veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas 

2022-03 Nustatytos rizikingos veiklos 

korupcijos pasireiškimo požiūriu 

 

6.  Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie 

pranešėjų apsaugos užtikrinimą, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimą, įstaigos 

atsparumo korupcijai lygį bei dokumentus 

antikorupcinės aplinkos užtikrinimo tematika 

Vystymo skyriaus vedėjas 

A.Labunskis 

2022-03 Paviešinta informacija apie įstaigoje 

planuojamas ir įgyvendinamas 

antikorupcinės aplinkos užtikrinimo 

priemones 

 

7.  Atnaujinti bendruomenės etikos kodeksą 

darbuotojų antikorupcinės elgsenos aspektu 

Bibliotekos vedėja 

A.Sinkienė 

2022-04 Reglamentuoti darbuotojų skaidrios 

veiklos ir antikorupcinio elgesio 

standartai 

 

8.  Užtikrinti skaidrų ir objektyvų mokinių, 

besimokančių pavienio mokymosi forma 

savarankišku būdu mokymosi pasiekimų 

vertinimą 

Skyrių vedėjai, mokytojai Nuolat Įgyvendintas mokinių atsiskaitomųjų 

darbų, užduočių vertinimo skaidrumas 

 



2 
 

9.  Užtikrinti, kad būtų operatyviai išnagrinėti 

gauti skundai ir pranešimai dėl galimų 

korupcinio pobūdžio veiklų, išsaugotas 

pranešėjų konfidencialumas 

Kompetentingas asmuo, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas 

Nuolat Užtikrinta galimybė pateikti 

informaciją dėl galimų korupcinio 

pobūdžio veiklų centre ir jas užkardyti 

 

10.  Reglamentuoti mokinių antikorupcinį švietimą 

ir ugdymą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas 

2022-08 Vykdomų mokymo programų 

įgyvendinime plane nurodytos 

antikorupcinio mokinių švietimo temos, 

integruotinos į ugdymo turinį, jos 

įtrauktos į ilgalaikius teminius planus 

 

11.  Kontroliuoti pedagoginio krūvio 2022-2023 

m.m. paskirstymą  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas,  

2022-09 Įvertintas pedagoginio krūvio 

mokytojams paskirstymo racionalumas, 

objektyvumas, skaidrumas 

 

12.  Įsivertinti ir paviešinti įstaigos atsparumo 

korupcijai lygį 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui R.Urmonas, 

Vystymo skjyriaus 

vedėjas A,Labunskis 

2022-09 Įsivertinta ir paviešinta visuomenei-

kiek ir kokių korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta 

įstaigoje 

 

13.  Organizuoti darbuotojų tolerancijos korupcijai 

nustatymą ir Įvertinti jos lygį 

Personalo skyriaus vedėja 2022-10 Nustatytas darbuotojų tolerancijos 

korupcijai lygis, priimti sprendimai  

 

14.  Aptarti viešųjų pirkimų organizavimą 

administracijos posėdyje 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

V.Negreckis 

2021-11 Įvertintas viešųjų pirkimų 

organizavimas, pateikti pasiūlymai 

veiklai tobulinti 

 

15.  Reglamentuoti darbuotojų veiksmus, sulaukus 

siūlymo ar gavus neteisėtą atlygį 

Personalo skyriaus vedėja 

V.Subbotinienė 

2022-11 Parengtas tvarkos aprašas, numatytas 

neteisėto atlygio registravimas, 

įvertinimas, supažindinti įstaigos 

darbuotojai 

 

16.  Patikrinti pavienio mokymosi forma 

besimokančių mokinių atliktų atsiskaitomųjų 

darbų ir užduočių saugojimą. Aptarti skyrių 

vedėjų pasitarime 

Praktinio mokymo 

vadovas J.Zaluba 

2022-12 Užtikrintas mokinių mokymosi, 

atsiskaitymų, pasiekimų vertinimo 

skaidrumas 

 

  

Atsakingas už korupcijos prevenciją centre direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Rimantas Urmonas 


