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Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 

TIKSLAS - ŠALINTI PRIELAIDAS, KURIOS SUDARO ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJAMS 

PASINAUDOTI TARNYBINE PADĖTIMI 

5 uždavinys. Užtikrinti, kad Alytaus r. Simno specialiojoje mokykloje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys. 

1.  5.1.Neregistruojant 

nušalinimų nuo pavesto 

darbo nėra užtikrinama, 

kad darbuotojas tikrai 

neatliko savo funkcijų. 

Teisės aktų nustatyta 

tvarka registruoti 

nusišalinusius (nuša-

lintus) nuo pavesto 

darbo (užduoties) 

atvejus. 

Alytaus r. Simno 

specialiosios mo-

kyklos direktoriaus 

2020 m. spalio 1 

d. įsakymu Nr. V1-

76 (1.6) paskirtas 

asmnuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

vykdymą. 

Vykdoma 

nuolat.  

 

Asmenims nusišalinus nuo 

pavesto darbo ar užduoties 

svarstant klausimus ir priimant 

sprendimus tais atvejais, kai 

kyla viešųjų ir privačių interesų 

konfliktas, bus užtikrintas 

priimamų sprendimų skaidru-

mas, sumažinta  tarnautojų 

galimybė pasinaudoti tarnybine 

padėtimi siekiant naudos sau ar 

artimiems asmenims. 

Nusišalinusių nuo pavesto 

darbo (užduoties) skaičius 

2.  5.3. Mokykloje privalo 

dirbti tik nepriekaištin-

gos reputacijos asmenys. 

Vykdyti asmenų, sie-

kiančių dirbti moky-

kloje tikrinimo tvar-

ką, vadovaujantis LR 

Mokyklos 

direktorius. 

Prieš skiriant į 

pareigas. 

Asmenys į vadovaujančias 

pareigas mokykloje bus 

priimami juos patikrinus 

Specialiųjų tyrimų tarnybos, 

Privalomai tikrintinų ir 

faktiškai patikrintų asmenų 

skaičiaus santykis. 
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korupcijos preven-

cijos įstatymo 9 

straipsniu. 

todėl prieš priimant bus 

akivaizdu, ar asmens reputacija 

nėra priekaištinga 

6 uždavinys. Užtikrinti, kad būtų laiku nustatomi ir išanalizuojami įtarimai dėl galimai korupcinio pobūdžio Alytaus r. Simno specialiosios 

mokyklos darbuotojų veiklos, o pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, perduoti medžiagą tokius nusikaltimus (nusižengimus) 

tiriančioms institucijoms. 

3.  6.1. Nepanaudojama 

gauta informacija apie 

korupcinę veiklą. 

Tirti gaunamą infor-

maciją apie galimai 

korupcinę mokyklos 

darbuotojų veiklą. 

Paskirti asmenys 

atsakingi už 

korupcijos pre-

vencijos vykdymą. 

Nuolat Ištyrus gaunamus praneši-mus 

apie galimai korupcinę 6.1 

priemonėje nurodytų asmenų 

veiklą, bus išsiaiškinta, ar 

asmenys nėra padarę korupcinio 

pobūdžio veikų ir ar minėti 

asmenys yra nepriekaištingos 

reputacijos 

Gautų ir ištirtų pranešimų 

apie galimai korupcinę 6.1 

priemonėje nurodytų asme-

nų veiklą skaičiaus santykis. 

4. 6.2. Korupcijos apraiškų 

nepaviešinimas neinfor-

muojant kompetentingų 

institucijų 

 

 

 

Pranešti teisėsaugos 

institucijoms pagal 

kompetenciją apie 

galimai korupcinę 

veiklą, jei kyla pa-

grįstų įtarimų dėl 

galimai nusikalsta-

mos ar turinčios 

baudžiamojo nusi-

žengimo požymių 

veikos įvykdymo. 

Mokyklos 

direktorius. 

Nuolat Padės užtikrinti kvalifikuotą 

galimai nusikalstamų ar 

baudžiamojo nusižengimo 

požymių turinčių veikų tyrimą. 

Gautų pranešimų apie 

galimai korupcinio po-

būdžio veikas ir perduotų 

teisėsaugos institucijoms 

pranešimų apie korupcines 

veikas skaičiaus santykis. 

TIKSLAS – PLĖTOTI ANTIKORUPCINĘ KULTŪRĄ,  Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ ĮTRAUKIANT VISUOMENĘ 

7 uždavinys. Užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos 

darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą. 



Eil. 

Nr. 

Problema Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 
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5.  7.1. Gyventojų įtrau-

kimas vykdant korup-

cijos prevenciją, gali-

mybę jiems išsakyti savo 

poziciją apie esamą 

situaciją Alytaus r. 

Simno specialiojoje 

mokykloje. 

Mokykloje sudaryti 

galimybes pateikti 

gyventojams anoni-

mines anketas apie 

korupcinio pobūdžio 

apraiškas.  

Mokyklos 

direktorius. 

Nuolat Sudaryta galimybė mokyklos 

interneto tinklalapyje 

www.spec.simnas.lm.lt pateikti 

gyventojams anonimines 

anketas apie korupcijos 

apraiškas. 

Gyventojai, būdami užti-

krinti dėl anonimiškumo, 

galės saugiai  reikšti nuo-

monę apie jiems žinomas 

korupcijos apraiškas šioje 

priemonėje Alytaus r. 

Simno specialiojoje 

mokykloje. 

6.  7.3. Gyventojai bijo 

pranešti apie korupcijos 

apraiškas viešai 

 

Užtikrinti galimybę 

asmenims anoni-

miškai pranešti apie 

korupcines apraiškas 

mokykloje telefonu ir 

elektroniniu paštu. 

Mokyklos 

direktorius. 

Nuolat 

 

 

 

Išanalizavus gautus praneši-

mus, bus galima reaguoti į 

galimai korupcinio pobūdžio 

veikas, jas tirti, o esant 

pagrindui – perduoti medžiagą 

kompetentingoms institucijoms. 

 

Gautų telefoninių ir 

elektroninių pranešimų, 

susijusių su pranešimais 

apie korupcijos apraiškas, 

skaičius. Jų kasmetinė 

dinamika. 

Gautų telefonu pranešimų ir 

pranešimų, kurių pagrindu 

atlikus patikrinimą, korup-

cijos faktai pasitvirtino, 

skaičiaus santykis. 

7. 7.5. Gyventojai neretai 

nežino kur tiesiogiai 

kreiptis (be trečiųjų 

šalių) susidūrus su 

korupcijos apraiškomis. 

Mokyklos interneto 

svetainėje įdėti infor-

macinius skydelius 

su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiško-

mis. 

Paskirti asmenys 

atsakingi už korup-

cijos prevencijos 

vykdymą. 

2021-06-17 

 

Bendruomenė bus nukreipiama į 

institucijas, kurioms gali 

pranešti apie korupcijos 

apraiškas tiesiogiai. 

Įdėtas informacinis skydelis 

su nuoroda. 

8 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. 

8. 8.1. Gyventojams trūksta 

informacijos apie korup-

Skelbti viešai –

mokyklos tinklapyje 

Paskirti asmenys 

atsakingi už 

Nuolat 

 

Bendruomenė bus supažindinta 

su vykdomomis korupcijos 

Mokyklos interneto 

tinklapyje  

http://www.spec.simnas.lm.lt/
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cijos prevencijos prie-

mones.  

informaciją apie 

patvirtintas korup-

cijos prevencijos pro-

gamas, atsakingų už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę asmenų 

kontaktus. 

korupcijos pre-

vencijos vykdymą 

ir direktorius. 

 

 

 

 

 

prevencijos priemonėmis, galės 

aktyviau dalyvauti antikorup-

cijos veikloje. 

www.spec.simnas.lm.lt 

paskelbta korupcijos pre-

vencijos programa, atsakin-

gų už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę asmenų 

kontaktai. 

9. 8.2. Gyventojai nežino 

kokie rezultatai pasiekti 

įgyvendinant korupcijos 

prevencijos priemones. 

Skelbti viešai –

mokyklos interneto 

tinklalapyje informa-

ciją apie  įgyvendin-

tas korupcijos pre-

vencijos priemones. 

Paskirti asmenys 

atsakingi už koru-

pcijos prevencijos 

vykdymą. 

Per savaitę 

nuo atitinka-

mos korup-

cijos preven-

cijos priemo-

nės įvykdymo. 

Bendruomenė bus supažindinta 

su vykdomomis korupcijos 

prevencijos priemonėmis, galės 

aktyviau dalyvauti antiko-

rupcijos veikloje. 

Paskelbtų pranešimų apie 

įgyvendintas korupcijos pre-

vencijos priemones skaičius. 

Jų kasmetinė dinamika 

TIKSLAS – ŠVIESTI ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

10 uždavinys. Vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Alytaus r. Simno specialiojoje mokykloje 

10.  10.1. Nepakankamos 

darbuotojų žinios 

korupcijos prevencijos 

srityje. 

Dalyvauti Alytaus 

rajono savivaldybės 

rengiamuose semi-

naruose ir kursuose 

korupcijos preven-

cijos klausimais. 

Mokyklos 

direktorius. 

2021-2025 Darbuotojai bus supažindinti su 

korupcijos prevencijos būdais, 

priemonėmis ir vengs galimų 

korupcijos pasireiškimo 

apraiškų jų veikloje. 

Kursų ir seminarų valandų 

skaičius, tenkantis vienam 

kursus išklausiusiam 

darbuotojui. 

11.  10.2. Darbuotojai nežino 

mokykloje priimtų doku-

mentų, kurie yra susiję 

su teisėmis ir 

pareigomis. 

Užtikrinti, kad mo-

kyklos darbuotojai 

būtų pasirašytinai 

supažindinti su mo-

kykloje priimtais 

dokumentais, susi-

Mokyklos 

direktorius. 

Nuolat Darbuotojai bus supažindinti su 

jų teises ir pareigas korupcijos 

prevencijos ir viešųjų ir privačių 

interesų derinimo srityje 

nustatančiais teisės aktais. 

Priimtų dokumentų, susi-

jusių su atitinkamų teisių ir 

pareigų nustatymu korup-

cijos prevencijos ir viešųjų 

ir privačių interesų deri-

nimo tikslais bendro 

http://www.spec.simnas.lm.lt/
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jusiais su atitinkamų 

teisių ir pareigų 

nustatymu korupcijos 

prevencijos ir viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimo srityse. 

skaičiaus ir minėto 

pobūdžio dokumentų, su 

kuriais pasirašytinai 

supažindinti darbuotojai, 

skaičius. 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 


