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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, 16 straipsnio, 2 punkto, 3 eilute: 

1. T v i r t i n u Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos 2020–2022 metų korupcijos 

prevencijos programą (1 priedas). 

2. S k i r i u direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ingą Pronkul atsakinga už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą progimnazijoje. 
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KLAIPĖDOS „GABIJOS“ PROGIMNAZIJOS 

2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) kovos su korupcija programa 

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

nuostatomis. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti 

Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės darbuotojų veiklos 

užtikrinimui. 

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

5. Klaipėdos „Gabijos“ 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, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais. 

6. Progimnazija įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas. 

7. Vaikai į Progimnaziją priimami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

8. Progimnazijoje patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo 

tvarka. 

9. Progimnazijos interneto svetainėje skelbiami metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, 

darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai.  

10. Biudžeto vykdymo ataskaitas Progimnazijos direktorius pateikia Progimnazijos tarybai. 

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

sprendžiami lėšų taupymo klausimai. 

12. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui teikia privačių interesų, gyventojų turto 

deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka.  

III. PROGRAMOS PRINCIPAI 

13. Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

13.1 teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

13.2 visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

13.3 sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam pagalbą; 

13.4 pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 



IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

14. Programos tikslai: 

14.1 siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

14.2 ugdyti ir puoselėti darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus 

suformuoti jų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

15. Programos uždaviniai: 

15.1 užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir 

antikorupcinių principų laikymąsi; 

15.2 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Progimnazijoje; 

15.3 skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti Progimnazijos savivaldoje; 

15.4 užtikrinti efektyvų numatytų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą. 

V. SIEKIAMI REZULTATAI 

16. Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

17. Padidintas nepakantumas korupcijai. 

18. Pagerintas korupcijos prevencijos organizavimas Progimnazijoje. 

19. Padidėjęs visuomenės pasitikėjimas Progimnazija. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (1 priedas). 

21. Programa ir Programos priemonių įgyvendinimo planas skelbiami Progimnazijos 

interneto svetainėje. 

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

atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kiti atsakingi asmenys, įrašyti į Programos 

priemonių planą. 

____________________________ 
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1 priedas 

 

KLAIPĖDOS „GABIJOS“ PROGIMNAZIJOS 

2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – didinti visuomenės pasitikėjimą Progimnazija, siekti didesnio procedūrų 

skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei  

Priemonės 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas(-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

1 uždavinys. Pašalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Progimnazijos darbuotojams 

pasinaudoti tarnybine padėtimi, sukurti ir įgyvendinti Nulinės tolerancijos korupcijai politiką  

1.1.1 Progimnazijos interneto 

svetainėje nuolat skelbti 

informaciją apie gautas 

dovanas, gautą bei suteiktą 

paramą 

Direktorius, 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuo 2020 

rugsėjo 1 d. 

 

Pildomas 

gautų dovanų 

registracijos 

žurnalas  

1.1.2. Progimnazijos interneto 

svetainėje skelbti vidutinio 

mėnesio bruto darbo 

užmokesčio ataskaitas 

Direktorius, 

asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuolat Progimnazijos 

darbuotojų 

vidutinio 

mėnesio bruto 

darbo 

užmokesčio 

ataskaitos 

2 uždavinys. Maksimaliai padidinti priimamų sprendimų viešumą ir skaidrumą, pagerinti 

informacijos sklaidą paslaugų teikimo srityje 

1.2.1. Progimnazijos interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

apie per praėjusius metus 

įvykdytus (vykdomus) 

projektus, jų finansavimo 

šaltinius, patirtas išlaidas ir 

sukurtą ar planuojamą sukurti 

pridėtinę vertę 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuo 2020 m. 

liepos 1 d., 

kas 6 mėn. 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų apie 

vykdomus ar 

įvykdytus 

projektus 

skaičius 

2 tikslas – ugdyti Progimnazijoje dirbančių ar einančių pareigas asmenų atsparumą 

korupcijai bei didinti Progimnazijos bendruomenės nepakantumą korupcijai 

1 uždavinys. Padėti formuotis darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, 

geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam bei stiprinti  darbuotojų autoritetą 

2.1.1. Progimnazijos interneto 

svetainėje skelbti Klaipėdos 

„Gabijos“ progimnazijos 

pedagogų etikos kodeksą, 

etikos komisijos sudėtį 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Nuo 2020 m. 

liepos 1 d. 

Parengtas 

etikos 

kodeksas, 

sudaryta 

komisija 



2 uždavinys. Vykdyti Progimnazijos darbuotojų antikorupcinį švietimą 

2.2.1. Progimnazijos bendruomenei 

organizuoti mokymus bei kitus 

renginius, skirtus 

antikorupciniam švietimui 

vykdyti 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Iki kiekvienų 

metų 

gruodžio 31 

d. 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius, 

dalyvavusiųjų 

skaičius 

2.2.2. Progimnazijos bendruomenei 

organizuoti renginį, skirtą 

Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą, klasės 

vadovai 

Kiekvienų 

metų 

gruodžio 9 d. 

Suorganizuotas 

renginys, 

skirtas 

Tarptautinei 

antikorupcijos 

dienai 

paminėti, 

renginio 

apimtis (val.); 

dalyvių 

skaičius 

3 uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su 

korupcijos prevencija susijusią informaciją 

2.3.1. Skelbti Progimnazijos 

korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą bei pasiektus 

rezultatus Progimnazijos 

interneto svetainėje  

Direktorius, 

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą 

Kartą 

metuose 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų apie 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių  

įgyvendinimo 

rezultatus 

skaičius 

3 tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei 

savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą 

1 uždavinys. Užtikrinti skaidrų ir efektyvų savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą 

3.1.1. Užtikrinti skaidrų 

savivaldybės ir valstybės 

biudžeto lėšų panaudojimą, 

periodiškai viešinant ataskaitą 

apie  savivaldybės biudžeto 

lėšų panaudojimą 

Progimnazijos interneto 

svetainėje 

Direktorius Kiekvienais 

metais iki IV 

ketv. 

pabaigos 

Pateikta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų 

panaudojimo 

ataskaita 
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