
PATVIRTINTA 
Klaipėdos „Versmės” progimnazijos 
direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. 
įsakymu Nr. V-5 

  
KLAIPĖDOS ,,VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2023–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil.  
Nr.   

Priemonės pavadinimas   Vykdytojai   Vykdymo  
laikas   

Laukiami  
rezultatai   

1 2 3 4 5 
1.   Įsteigti mokykloje korupcijos prevencijos ir kontrolės 

komisiją   
Direktorius   2023 m. 

sausio 
mėn.  

Bus veiksmingesnė korupcijos 
prevencija ir kontrolė   

2.   Supažindinti mokyklos darbuotojus su korupcijos 
prevencijos įstatymo nuostatomis, korupcijos 
pasireiškimo rizika   

Direktoriaus pavaduotojas, 
atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir  
kontrolės vykdymą   

2023 m.  
vasario 
mėn.   

Darbuotojai įgis daugiau žinių   

3.   Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir 
seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės, 
antikorupcinio ugdymo programos integravimo į 
mokomuosius dalykus (storija, geografija) ir klasės 
valandėles klausimais 

Direktorius Pagal  
poreikį   
2023 –
2025 m.   

Pagerės žinių kokybė apie 
korupcijos prevenciją   

4. Skelbti mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos 
prevencija“ mokyklos korupcijos prevencijos programą ir 
jos įgyvendinimo priemonių planą bei informaciją apie 
antikorupcinę veiklą, vykdomą mokykloje Mokyklos 
korupcijos prevencijos grupė Rugsėjis Informuota 
progimnazijos 

Mokyklos korupcijos 
prevencijos grupė 

Rugsėjis Informuota progimnazijos 
bendruomenę 

4.   Tirti skundus, pranešimus ar kitą gautą informaciją dėl 
galimų korupcijos atvejų   

Direktorius, mokyklos 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės komisija   

Pagal 
poreikį   

Nebus skundų   



5.   Parengti atmintinę „Informacijos apie pranešimų, 
susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo 
galimybės“ ir paskelbti mokyklos  interneto svetainėje   

Mokyklos korupcijos 
prevencijos ir kontrolės 
komisija   

2023 m.  
sausio 
mėn.  

Mokyklos bendruomenė, susidūrusi 
su korupcijos apraiškomis bet 
kokioje srityje, žinos, į kokią  
instituciją ir kokia tvarka kreiptis   

6. Organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienas, 
savaites, Tarptautinės antikorupcijos prevencijos dienos 
renginius mokykloje. 

Direktoriaus pavaduotoja, 
klasių vadovai 

Kasmet 
lapkričio – 
gruodžio 
mėn. II 
sav. 

Ugdoma nepakanti korupcijai 
pilietinė pozicija. 

7. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbti 
informaciją apie numatomus, vykdomus viešuosius 
pirkimus ir jų rezultatus Nuolat Užtikrintas viešųjų 
pirkimų skaidrumas; visuomenė informuota apie 
planuojamus ir įvykdytus pirkimus 

Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reikalams 

Nuolat Nuolat užtikrintas viešųjų pirkimų 
skaidrumas; visuomenė informuota 
apie planuojamus ir įvykdytus 
pirkimus 

8. Viešai skelbti mokyklos internetinėje svetainėje 
informacija apie laisvas darbo vietas. 

Direktorius Esant 
laisvoms 
darbo 
vietoms 

Užtikrinimas viešumas 

9. Mokyklos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai 
ir mokyklos tarybai. 

Direktorius Sausio 
mėnuo 

Vykdomas mokyklos bendruomenės 
narių informavimas apie mokyklos 
ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą 

 


