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NUSTATYMO 2O2I METAIS

l\nyk5diq Jono Bili[no gimnaziios izuota korupcij os pasi re iiikimo tikimybes nustatymo

sritis -'VieSieji pirkimai 2021 metais ir vadovaujantis Valst5,lles ar savivaldybes istaigq

veiklos sridiq, kuriose egzistuoja dide korupcijos pasirei5kirno tikimybe, nustatymo

rekomenLdacijq klausimyno, patvirtinto L Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos

direktoriaus 2011 m. g,eguZes 13 d. isakymu .2-170,I, III ir V dalies klausimais.

I5vados:

l. Vadovaujantis Lietuvos lil<os VieSqiq

gimnazijoje patvirtintos VP taisyklds (2020 m. sausio 2 d.

vertes vieSqjqAnykSdiq Jono Bililno gimnazijos

patvirtinimo").

2. Sudarytas VP planas, 2021 m. kovo 1 d. direktoriaus isakymas VA-7

mq suvestines patvirtinimo".,,Del planuojamq vykdyti 2021 mett4 vie5qf q

3. VP plano parengiimui, jo sava

sausio 2 d. direktoriaus isakymas Nr. V'A-4

skyrimo").

vykdymui paskirtas iatsakingas asmuo (2020 m.

I maZos vertes pirkimq organizatoriq ir iniciatoriq

VP i5anksting fi.nansq korrtrolg liel<a vyr. finansininkas.

RaStu sudarytos sutartys 'rie5i CVP IS sistemoje.

Pagal galimybes prekes ir: perkamos per CPCI (elektra, kuras, kanceliarines

7.. VP komisijos nariai pasira5g .

vie5qjq ir privadiq interesq deklaracijas per e.

ir ne5ali5kumo deklaracij4 ir pateikg

8, Kiekvienais metais CVP IS

pirkimo siutardiq ir vidaus sandoriq ataskaita.

vartus, savo e.bankininkystg.

pateikiama Atn-3 VieSojo pirkimo sutardiq,

2O2l-Og-24 Nr. S-/5,,1

pirkimq (toliau - VP) istatymu,

direkloriaus isakymas VA-3 ,,Del

pirkimq organizavimo taisykliq

4.

5.

6.

prekes).



l). Parengta

igyvendinimo priemoniq

Nr. V-3.5).

10. Gimnazijos

informacija.

vie5qiq iir privadiq interesq

12. Gimnazijos

informar:ija apie laisvas parei

13. Organizuojami

tema.

Sikundq dOl

Dilektore

os progftrma 2021-2023 metams ir Sios programos

2.02t-.2021\ (2020 m. gruodZio 1 d. direktorihus isakymas

skelbiama su korupcijos prevencda susijusi aktuali

skelbiama, kur galima susipaZinti su direktoriaus

e skelbiami darbuotojq pareigybiq apraSymai ir

seminaruose ir konkursuose antikorupcine

ReginLa Driisiene

vykdormrl pi{kimq nebuvo.


