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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO  

2021- 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ (PRIEMONIŲ) PLANAS   

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės/veiksmai  Vykdymo data Laukiami rezultatai Vykdytojai 

1.   Parengti ir Vilniaus technologijų 

mokymo centro (toliau – VTMC) 

internetinėje svetainėje skelbti 

Korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašą ir/arba VTMC 2021- 2023 

metų korupcijos prevencijos 

veiksmų (priemonių) planą 

2021 m. II ketv. 

 

Paskelbtas Aprašas VTMC interneto svetainėje; 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

planas; supažindinti VTMC darbuotojai 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją                  

Plėtros skyriaus vedėjas 

Direktorius 

Kasmet  Antikorupciniu požiūriu nuolat stebima, vertinama 

vykdoma VTMC veikla bei kaupiama ir sisteminama 

informacija apie galimus korupcijos rizikos veiksnius. 

Kasmet įvertinamas poreikis atlikti išsamesnį 

korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą 1 ar 

keliose veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 

 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją                   

Skyrių vedėjai 

Darbuotojai,    

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai   

Direktorius 

Ne vėliau kaip 

po metų 

Ne vėliau kaip po metų nuo ŠMSM nurodytų 

sprendimų priėmimo, VTMC interneto svetainėje 

,,Korupcijos prevencija“ skelbia, kokie veiksmai buvo 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 



atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant korupcijos 

riziką 

3. Sistemingai vykdyti atsparumo 

korupcijai lygio (toliau – AKL) 

vertinimą, remiantis vertinimo 

duomenimis tobulinti 

antikorupcinę aplinką 

2021 m. I-II            

ketvirtis.  

Atliktas 

pirmasis AKL 

vertinimas 

Kasmet 

Atlikus AKL įvertinimą identifikuota, kokios 

priemonės įstaigoje turėtų būti įdiegtos siekiant 

pasiekti aukštesnę AKL reikšmę ir patobulinti 

antikorupcinę aplinką. 

Įstaigos korupcijos prevencijos veiksmų planas 

papildytas priemonėmis, skirtomis pasiekti aukštesnę 

AKL reikšmę. 

Iki 2023 m. įdiegta ir įgyvendinta ne mažiau kaip 50 

proc. priemonių, numatytų pasiekti aukštesnę AKL 

reikšmę 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

4. Sudaryti sąlygas ir galimybes 

darbuotojams ir kitiems asmenims 

pranešti apie galimus korupcijos 

atvejus 

Nuolat Pranešimų apie korupciją ir pasiūlymų pateikimas dėl 

korupcijos prevencijos priemonių:  

- VTMC internetinėje svetainėje vtmc@vtmc.lt,                         

- VTMC bendruoju telefonu (8 6)  5668784,      

- atvykus į VTMC, adresu Kalvarijų g. 159, Vilnius 

- siųsti pranešimą paštu, adresu Kalvarijų g. 159 LT-

08313, Vilnius 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

Plėtros skyriaus vedėjas 

Direktorius 

5. Užtikrinti, kad VTMC pagal 

kompetenciją būtų išnagrinėti 

gauti skundai, pareiškimai dėl 

galimos korupcijos  

Gavus 

pranešimą, 

skundą 

Direktoriaus informavimas nedelsiant Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

6. Skundų, pareiškimų dėl galimų 

korupcinio pobūdžio atvejų 

nagrinėjimas 

Gavus  skundą, 

pareiškimą 

Ištirtas skundas, pareiškimas, pateiktas siūlymas 

direktoriui 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją/darbo grupė 



7. Parengti Informacijos vidiniu 

informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalu  tvarkos aprašą 

 

2021 m. III-IV 

ketv. 

Parengtas ir patvirtintas tvarkos aprašas, 

 

Įsakymu paskirti atsakingi subjektai už tvarkos aprašo 

įgyvendinimo užtikrinimą 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

 

Direktorius 

8. 

 

 

 

 

Informuoti (priminti) darbuotojus 

apie turto ir pajamų deklaravimą. 

Prižiūrėti asmenų, kuriems 

privaloma deklaruoti turtą ir 

pajamas, deklaravimo procesą.  

2021 m.  

IV ketv. 

Paskirtas atsakingas asmuo už VTMC privalančių 

deklaruoti turtą ir pajamas stebėseną 

Visi darbuotojai, turintys deklaruoti turtą ir pajamas 

yra pateikę deklaracijas 

Direktorius 

9. Informuoti (priminti) darbuotojus 

apie viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimą. Vykdyti darbuotojų, 

privalančių deklaruoti interesus 

deklaravimo procesą ir stebėseną 

2021 m.  

IV ketv.  

Paskirtas atsakingas asmuo vykdantis viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo stebėseną 

Visi darbuotojai, turinys deklaruoti viešuosius ir 

privačius interesus yra pateikę deklaracijas 

Direktorius 

10. Organizuoti asmenų tikrinimo 

pagal Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnį vykdymą: 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį pareigas 

valstybės ar savivaldybės 

įstaigoje pateikimas 

Nuolat Naujų darbuotojų į vadovaujančias pareigas tikrinimo 

vykdymas 

Personalo specialistas, 

Direktorius 

2021 m.               

IV ketv. 

Parengta, patvirtinta tvarka, dovanų gautų įstaigoje 

registravimas, įvertinimas ir apskaitymas, supažindinti 

VTMC darbuotojai 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją,                         

Vyr. buhalteris,             

Direktorius 



dovanų teikimo ir gavimo 

politiką/ tvarką 

Nuolat Paskirtas atsakingas darbuotojas už gautų Dovanų 

registravimą, įvertinimą ir apskaitymą 

Direktorius,                          

Vyr. buhalteris 

12. Skatinti mokinių ir VTMC 

bendruomenės pilietines, 

kūrybines iniciatyvas 

įgyvendinant projektus, skirtus 

korupcijai ir nesąžiningai veiklai 

akademinėje aplinkoje mažinti 

Nuolat Įgyvendindama iniciatyvas, projektus  bendruomenė 

bus įtraukta į korupcijos ir nesąžiningų veiklų 

mažinimą 

Metodininkas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

13. 

 

 

Rengti, skelbti informaciją 

VTMC internetinėje svetainėje 

apie vykdomus korupcijos 

prevencijos projektus 

2021-2023 m. 

 

 

VTMC svetainėje paskelbta informacija apie projektus, 

iniciatyvas korupcijos prevencijos tema 

 

Skyrių vedėjai 

Metodininkas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Plėtros skyriaus vedėjas 

14. Organizuoti mokymus formuojant 

atsparią korupcijai politiką 

VTMC užtikrinant prevencijos 

priemonių įgyvendinimą, 

koordinavimą, kontrolės funkcijas 

užtikrinantiems darbuotojams 

2021-2023 m. Bus patobulinta už antikorupcinės politikos formavimą 

atsakingų darbuotojų kompetencija  

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

 Personalo specialistas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui  

Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Metodininkas  

Direktorius 

15.  VTMC interneto svetainės skyrių 

,,Korupcijos prevencija“ 

sutvarkyti pagal valstybinėms 

įstaigoms Vyriausybės 

patvirtintus reikalavimus 

2021 m. IV 

ketvirtis 

VTMC interneto svetainės skyrius ,,Korupcijos 

prevencija“ sutvarkytas pagal Bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, 

patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 

nutarimu Nr. 480 valstybinėms įstaigoms Vyriausybės 

patvirtintus reikalavimus 

Atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

____________________ 


