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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 

2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) korupcijos prevencijos 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos 

įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Programa skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti progimnazijoje. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir mokyklos bendruomenės 

antikorupciniu švietimu bei mokymu. 

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Programos tikslai: 

6.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

6.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti progimnazijoje ir jas šalinti. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

7.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Progimnazijoje; 

7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Progimnazijoje; 

7.4. supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 

7.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

7.6. pademonstruoti kovos su korupcija galimybes; 

7.7. prisidėti prie bendrosiose programose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo 

(pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, 

atsakomybė už veiksmus ir poelgius); 

7.8. plėtoti gebėjimus komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai 

mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

8. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą 

grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, 

švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais. 

9. Progimnazija įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas. 
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tvarka. 

10. Vaikai į progimnazija priimami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta 

 

11. Patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka. 

12. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiamos supaprastintos progimnazijos 

mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės. 

13. Progimnazijos internetinėje svetainėje skelbiama planuojamų metinių pirkimų 

suvestinė, supaprastintos mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės, atliekami mažos vertės pirkimai, 

metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai. 

14. Biudžeto vykdymo ataskaitas progimnazijos direktorius pateikia Progimnazijos 

tarybai. 

15. Progimnazijos bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, 

sprendžiami lėšų taupymo klausimai. 

16. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui teikia privačių interesų, gyventojų 

turto deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

17. Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

17.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

17.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

17.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas 

derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga 

informacija ir teikiant vienas kitam pagalbą; 

17.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas 

nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 
priedas). 

18. Programa  įgyvendinama   pagal   Programos   įgyvendinimo   priemonių  planą  (1 

 

19. Programa ir Programos priemonių įgyvendinimo planas skelbiamas progimnazijos 

interneto svetainėje. 

20. Programos priemones įgyvendina direktorius, direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją ir kiti atsakingi asmenys, įrašyti į Programos priemonių planą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


