
Priedas 

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2025 M. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai 

1.  Sudaryti sąlygas darbuotojams 

dalyvauti mokymuose, seminaruose, 

išklausyti paskaitų antikorupcijos 

prevencijos temomis. 

Direktorius 2021 – 2025 metai Stiprėja progimnazijos darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimas, išugdytas nepakantumas 

korupcijos apraiškoms. 

2. Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į lietuvių kalbos, etikos, 

tikybos mokomuosius dalykus ir 

pradinių klasių mokytojų kaip 

auklėtojų veiklą, neformalųjį švietimą. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Per visus mokslo metus Išugdytos antikorupcinės nuostatos. 

3. Skatinti mokinius dalyvauti 

kasmetiniame mokinių kūrybinių 

darbų konkurse „Mes prieš korupciją“ 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių auklėtojai 

Kasmet Ugdomos antikorupcinės nuostatos, 

skatinama mokinių saviraiška 

4. Viešai skelbti progimnazijos 

internetinėje svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo vietas. 

Direktorius Esant laisvoms darbo vietoms Užtikrintas skaidrus darbuotojų 

priėmimas į darbą. 

5. Patvirtinti pareigų, kurias einantys 

asmenys privalo deklaruoti privačius 

interesus, sąrašą. 

Raštinės vedėja Kasmet iki kovo 1 d. pateikti 

informaciją.  

Patvirtintas pareigų, kurias einantys 

asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąrašas. 

6. Progimnazijos biudžeto lėšas naudoti 

pagal patvirtintas sąmatas. 

Direktorius, vyriausiasis 

buhalteris 

Nuolat Užtikrinamas tikslingas lėšų 

naudojimas 

7. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus viešuosius 

pirkimus ir jų rezultatus. 

Pavaduotojas ūkio reikalams Kasmet Skaidriai naudojamos 

progimnazijos turimos finansines 

lėšos turtui ar paslaugoms įsigyti. 

8. Didinti viešųjų pirkimų 

apimtis per Centrinę pirkimų 

organizaciją (CPO). 

Pavaduotojas ūkio reikalams, 

Viešųjų pirkimų komisija 

Nuolat Užtikrinamas pirkimų skaidrumas, 

teisingas pirkimo procedūrų 

laikymasis. 
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9. Laiku ir tinkamai pateikti viešųjų ir 

privačių interesų, pajamų bei turto 

deklaracijas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, Viešųjų pirkimų 

komisija 

Kasmet II ketvirtį Užtikrinamas viešųjų ir privačių 

interesų derinimas. 

10. Gautų labdaros, paramos lėšų 

panaudojimą aptarti Progimnazijos 

taryboje.  

Direktorius, vyriausiasis 

buhalteris, atsakingas už 

korupcijos prevenciją asmuo. 

Kartą per metus Teisingai nustatytas lėšų 

panaudojimo poreikis ir 

skaidrumas. 

11. Esant poreikiui dėl pasikeitusių teisės 

aktų sistemingai atnaujinti 

Progimnazijos vidaus veiklos 

dokumentus: tvarkas, taisykles, 

instrukcijas ir kt. 

Direktorius, pavaduotojai, 

vyriausysis buhalteris 

Esant poreikiui Apibrėžtos antikorupcinės 

nuostatos bei teisinė atsakomybė. 

12. Svarbiausius Progimnazijos veiklos 

dokumentus derinti su Darbo taryba. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, darbo grupės 

Esant poreikiui Užtikrinamas dokumentų 

teisingumas ir teisėtumas. 

13 Gavus informaciją apie galimą 

korupcinę veiklą informuoti 

Progimnazijos direktorių. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją 

Gavus informaciją nedelsiant Efektyviai sprendžiamos su 

korupcija susijusios problemos, 

užkertamas kelias korupcijai, 

formuojamos antikorupcinės 

nuostatos. 

 

_______________________________________ 


