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KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Laukiamas 

rezultatas 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai 

1. Skirti asmenį, 

atsakingą už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Didinti 

skaidrumą, 

mažinti ir 

šalinti 

korupcijos 

prielaidas 

įstaigoje 

Didinti 

skaidrumą, 

mažinti ir 

šalinti 

korupcijos 

prielaidas 

įstaigoje 

Kasmet 

rugsėjo mėn. 

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymas 2016 

m. rugsėjo 1 d. 

Nr. V-153 

Paskirtas 

atsakingas 

asmuo - 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

už korupcijos 

prevencijos 

ir kontrolės 

vykdymą 

2. Parengti ir 

patvirtinti įstaigos 

Korupcijos 

prevencijos 

programą ir jos 

įgyvendinimo 

2016–2018 m. 

priemonių planą. 

Didinti 

skaidrumą, 

mažinti ir 

šalinti 

korupcijos 

prielaidas 

įstaigoje 

Įstaigoje 

parengta 

programa ir jos 

įgyvendinimo 

2016–2018 m. 

priemonių 

planas 

2016–2018 m. 

 

Direktorius ir 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

3. Korupcijos 

prevencijos 

programos 

pristatymas ir 

programos 

skelbimas 

mokyklos 

tinklalapyje 

Padėti 

išsiaiškinti 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejus. 

Informuoti 

mokyklos 

bendruomenę 

apie 

mokykloje 

vykdomą 

antikorupcijos 

programą 

Mokyklos 

bendruomenė 

supažindinama 

su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

prieš 

korupciją 

Nuolat  Direktorius ir 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

4. Organizuoti 

seminarus 

(mokymus) 

mokyklos 

Stiprinti 

darbuotojų 

viešųjų ir 

privačių 

Mokyklos 

darbuotojai bus 

geriau 

informuoti 

Kasmet  Direktorius, 

Antikorupcijos 

komisija 



darbuotojams 

antikorupcijos 

prevencijos 

temomis 

interesų 

derinimą 

apie korupcijos 

prevencijos 

sistemą ir 

konkrečias 

prevencines 

priemones 

5. Sudaryti galimybę 

interesantams 

išreikšti savo 

nuomonę apie 

aptarnaujančių 

mokyklos 

darbuotojų 

pagirtiną ar 

netinkamą elgesį 

 

Išsiaiškinti 

priežastis ir 

trūkumus bei 

skatinti 

ieškoti būdų, 

kaip pagerinti 

paslaugų 

teikimą 

Interesantai 

galės 

anonimiškai 

informuoti 

mokyklos 

bendruomenę 

apie korupcijos 

atvejus 

Nuolat Antikorupcijos 

komisija 

6. Organizuoti 

mokinių priėmimą 

pagal pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programas 

vadovaujantis 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimais 

Vykdyti 

mokinių 

priėmimą 

pagal pradinio 

ir pagrindinio 

ugdymo 

programas 

vadovaujantis 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimais 

Priėmimą į 

mokyklą 

mokytis 

pagal pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

programas 

vykdys 

mokyklos 

vadovas ir 

mokinių 

priėmimo 

komisija 

Nuolat Direktorius, 

Mokinių 

priėmimo 

komisija 

7. Priimant į darbą 

darbuotojus 

vadovautis teisės 

aktais, atsižvelgti į 

pateiktas 

rekomendacijas, 

kandidatų 

nepriekaištingą 

reputaciją 

Užtikrinti 

skaidrų 

darbuotojų 

priėmimą į 

ugdymo 

įstaigą 

Mokykloje dirbs 

asmenys, 

turintys 

nepriekaištingą 

reputaciją ir 

atitinkantį 

išsilavinimą 

Nuolat Direktorius 

8. Parengti mokyklos 

vadovo metinę 

ataskaitą, 

pristatyti 

mokyklos 

bendruomenei 

Supažindinti 

mokyklos 

bendruomenę 

Mokyklos 

sprendimai 

atviri, 

skaidrūs ir 

prieinami 

mokyklos 

bendruomenei 

Kasmet sausio 

mėn. 

Direktorius 

9. Internete skelbti 

informaciją apie 

planuojamus 

viešuosius 

pirkimus, 

vykdomus atviro ir 

supaprastinto 

Įvardyti, 

kokia 

informacija 

turi būti 

paskelbta 

viešai, 

nustatyti 

Užtikrinamas 

viešumas 

Pagal poreikį Viešųjų pirkimų 

komisija 



atviro konkurso 

būdu 

atsakomybę 

už šios 

tvarkos 

procedūrų 

nesilaikymą 

10. Atsiskaityti 

mokyklos 

antikorupcijos 

komisijai apie 

vykdytus viešųjų 

pirkimų konkursus 

Užtikrinti 

informavimą 

Daugiau viešųjų 

pirkimų 

skelbimų 

bus teikiama 

viešai 

Kartą metuose Viešųjų pirkimų 

komisija 

11. Organizuoti 

mokykloje 

debatus, pilietines 

akcijas, rengti 

kitus renginius 

antikorupcine 

tema, paminėti 

Tarptautinę 

antikorupcijos 

dieną 

Mokiniams 

bus 

suteiktos 

žinios 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

srityje 

Mokiniams 

suteiktos žinios 

apie 

korupciją ir jos 

prevenciją 

1-2 renginiai 

per mokslo 

metus 

Direktorius ir 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

_________________ 

 


