PATVIRTINTA
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-60
KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJOS 2021–2023 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas konservatorijoje
Uždaviniai:
1. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines
paslaugas.
2. Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Priemonės
Įvykdymo
Rezultato vertinimo
Laukiami rezultatai
Nr.
vykdytojas(ai)
terminas
kriterijai
1.
Interneto svetainėje paskelbti
Direktorius
2021 m.
Konservatorijos
Informuota
konservatorijos korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos
gimnazijos
tvarkos aprašą ir prevencijos programos
tvarkos aprašas ir
bendruomenė ir
priemonių planą.
prevencijos programos
visuomenė
priemonių planas
paskelbti interneto
svetainėje.
2.
Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems Už korupcijos
Nuolat
Neliks sričių korupcijos Sustiprinta
piliečiams pranešti konservatorijos
prevenciją
pasireiškimo tikimybei korupcijos
administracijai savo įtarimus dėl
atsakingas asmuo
prevencijos kontrolė.
galimos korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos.
3.
Paskirti už korupcijos prevenciją
Direktorius
Kiekvienų metų I
Viena iš ugdymą
Bus užtikrintas
atsakingą asmenį.
ketvirtis
organizuojančio
korupcijos
skyriaus vedėjų
prevencijos
įgyvendinimas.
4.
Skelbti interneto svetainėje viešųjų
Direktoriaus
Nuolat
Padidės viešųjų
Bus užtikrinta sveika

pirkimų planus, ataskaitas,
pirkimus CVPIS‘e.

Pavaduotojas
administracijai ir
ūkiui
Vyresnysys
buhalteris

pirkimų skaidrumas.

konkurencija.

Metų pabaigoje

Informuota gimnazijos
bendruomenė ir
visuomenė
Informuota gimnazijos
bendruomenė ir
visuomenė
Laiku pateikta ataskaita
bendruomenei ir
konservatorijos tarybai

Užtikrinamas
paramos
konservatorijai
naudojimo ir
biudžeto viešumas
Užtikrinama skaidri
ir veiksminga veikla
gimnazijoje
Bendruomenės nariai
žino apie
konservatorijos ir
vadovo ugdomąją,
finansinę ir ūkinę
veiklą
Užtikrinama skaidri
veikla gimnazijoje

5.

Skelbti interneto svetainėje metinių
finansinių ataskaitų rinkinius

6.

Kontroliuoti konservatorijai gautos
labdaros, nebiudžetinių lėšų
panaudojimą
Metinę vadovo ir konservatorijos
veiklos ataskaitą teikti bendruomenei ir
konservatorjos tarybai

Konservatorijos
taryba

Nuolat

Direktorius

Metų pabaigoje

Viešai skelbti konservatorijos interneto
svetainėje informaciją apie laisvas
darbo vietas.
Atsakingi darbuotojai laiku deklaruoja
viešuosius ir privačiuosius interesus

Direktorius

Esant poreikiui

Neliks sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybei

Raštinės vedėja

Kasmet

Laiku deklaruoti
viešieji ir privatieji
interesai.
Antikorupcinio
švietimo temos
integruotos į klasių
vadovų planus.

7.

8.
9.
10.

Antikorupcinio švietimo temas
integruoti į klasių vadovų veiklą

SUDERINTA
Konservatorijos tarybos 2021-04-29
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. T-2

Kasmet
Klasių vadovai

Nekyla privačiųjų ir
viešųjų interesų
konfliktų
Ugdomos
antikorupcinės
nuostatos

