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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 

2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

terminas 

Vykdytojai Laukiami rezultatai ir 

vertinimo kriterijai 

1. Paskelbti korupcijos 

prevencijos programą 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą, 

pasiektus rezultatus 

įstaigos interneto 

svetainėje 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Paskelbta programa 

https://verdenesprogimnazija.lt/, 

paskelbtų informacinių 

pranešimų skaičius 

 

 

2. Tirti skundus, 

pranešimus, kitą gautą 

informaciją dėl galimų 

korupcijos atvejų  

Pagal poreikį Korupcijos 

prevencijos 

darbo grupės 

nariai 

Ištirti pranešimai, 

ištirtų pranešimų skaičius 

3. Užtikrinti skaidrų ir 

racionalų viešųjų 

pirkimų organizavimą 

ir atlikimą 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

organizatoriai, 

viešųjų pirkimų 

komisija 

Skaidriai atliktos viešųjų 

pirkimų procedūros, pateikta 

savivaldybės biudžeto lėšų 

panaudojimo ataskaita 

4. Skelbti įstaigos 

supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles  

CVP IS 

Po pakeitimo 

per 3 d. 

Direktorius Paskelbtos viešųjų pirkimų 

taisyklės 

https://verdenesprogimnazija.lt/ 

 

5. Teisės aktų nustatyta 

tvarka interneto 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus ir 

jų rezultatus 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Paskelbta viešųjų pirkimų 

informacija 

https://verdenesprogimnazija.lt/, 

visuomenė informuota apie 

planuojamus ir įvykdytus 

pirkimus 

6. Pildyti ir pateikti 

privačių interesų 

deklaracijas 

Kartą 

metuose 

Direktorius Laiku pateiktos deklaracijos 

 

 

7. Skelbti finansines 

ataskaitas įstaigos 

interneto svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Progimnazijos 

specialistas 

Paskelbtos finansinės ataskaitos 

https://verdenesprogimnazija.lt/ 

8. Skelbti įstaigos 

interneto svetainėje 

darbuotojų vidutinio 

mėnesio bruto darbo 

užmokesčio ataskaitas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Progimnazijos 

specialistas 

Paskelbtos ataskaitos 

9. Kontroliuoti gautos 

labdaros, paramos 

panaudojimą 

Nuolat 1,2 %  GPM 

paskirstymo 

darbo grupė 

Tikslingai panaudotas  

1,2  %  GPM   

https://verdenesprogimnazija.lt/
https://verdenesprogimnazija.lt/
https://verdenesprogimnazija.lt/
https://verdenesprogimnazija.lt/


10. Pateikti korupcijos 

programos 

įgyvendinimo ataskaitą 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės teisės 

skyriui 

Kiekvieną 

pusmetį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pateikta ataskaita  

11. Viešai skelbti 

informaciją apie 

laisvas darbo vietas 

įstaigos interneto 

svetainėje 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Paskelbta informacija 

https://verdenesprogimnazija.lt/, 

paskelbtų informacinių 

pranešimų skaičius 

 

12. Atsiskaityti 

progimnazijos 

korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisijai 

apie vykdytus viešųjų 

pirkimų konkursus 

Kartą 

metuose 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

Pateikta ataskaita 

 

13. Sudaryti sąlygas 

progimnazijos 

bendruomenei 

dalyvauti mokymuose 

bei kituose 

renginiuose, skirtuose 

antikorupciniam 

švietimui vykdyti 

Nuolat Direktorius Dalyvavusių renginiuose 

skaičius 

14. Organizuoti 

progimnazijoje 

debatus, pilietines 

akcijas, rengti kitus 

renginius 

antikorupcine tema, 

paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

1 renginys 

per metus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suorganizuoti renginiai, 

suorganizuotų renginių ir 

dalyvių skaičius 

 

_________________________________ 

https://verdenesprogimnazija.lt/

