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MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2019 – 2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonės pavadinimas

Eil.
nr.
1.

Vykdymo
terminas
Finansinių ataskaitų (paramos lėšų, valstybės ir savivaldybės skirto biudžeto) už I ketvirtis
praėjusius metus viešas skelbimas Moksleivių namų internetinėje svetainėje,
bendruomenės susirinkimuose.

Vykdytojai

2.

Moksleivių namų bendruomenės informavimas apie įstaigos ugdomąją, finansinę ir IV ketvirtis
ūkinę veiklą.

3.

Informacijos apie Moksleivių namų organizuojamus konkursus pedagoginio Esant laisvoms Direktorė Rasa Jurgaitienė
darbuotojo, specialisto, administracijos darbuotojo pareigoms užimti skelbimas pareigybėms
įstaigos internetinėje svetainėje ir Užimtumo tarnyboje.

4.

Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbiama informacija apie Nuolat
numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.

Viešųjų pirkimų organizatorė
Loreta Antanavičienė

5.

Savalaikio administracijos darbuotojų pateikiamų privačių interesų deklaracijos, I ketvirtis
pajamų ir turto, privačių interesų deklaravimo kontrolė.

Atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę.

6.

Vaikų priėmimo į Moksleivių namus ir grupių komplektavimo vykdymas Nuolat
vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka.

Direktorė Rasa Jurgaitienė,
specialistė Stasė Barkuvienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aida Aleksejevienė

Vyr. buhalterė Živilė Zakatova

Direktorė Rasa Jurgaitienė

7.

Įstaigai priklausančio turto apskaitos procedūrų savalaikis atlikimas.

8.

Sprendimų, nustatančių mokesčio lengvatų suteikimą už studijas (būrelius), Nuolat
vykdymas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Pavaduotoja ugdymui Aida
Aleksejevienė

9.

Darbuotojų skatinimas darbe vadovaujantis profesinės etikos principais.

Direktorė Rasa Jurgaitienė

10.

Įstaigos darbuotojų supažindinimas su Korupcijos prevencijos 2019 – 2021 metų I ketvirtis
programa. Korupcijos prevencijos plano skelbimas Moksleivių namų internetinėje
svetainėje.
Sąlygų įstaigos darbuotojams ir kitiems piliečiams sudarymas dėl informavimo apie Nuolat
korupcijos atvejų pasireiškimą Moksleivių namuose.

11.

12.

Nuolat

Nuolat

Vyr. buhalterė Živilė Zakatova

Direktorė Rasa Jurgaitienė,
inžinierius programuotojas
Rolandas Mikulskis
Atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę.

Nustatyta tvarka įstaigos vadovo informavimas apie gautą informaciją apie galimus Nuolat
Atsakingas už korupcijos
korupcijos atvejus ar korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skundų ir pareiškimų
prevenciją ir kontrolę.
tyrimas ir pasiūlymų vertinimas.
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