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                PANEVĖŽIO BVERŽŲ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 M. 

                                         PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai  

1. Supažindinti progimnazijos 

darbuotojus su korupcijos 

prevencijos programa ir priemonių 

planu. 

Direktorius,  asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

 

2022 m.  

sausis 

 

Pilietiškumo ir 

nepakantumo 

korupcijai ugdymas 

2. Paskelbti korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą mokyklos interneto 

svetainėje. 

Direktorius, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

 

2022 m. sausis Informacijos apie 

vykdomas priemones 

viešinimas 

3. Sudaryti sąlygas progimnazijos 

darbuotojams dalyvauti mokymuose 

ir seminaruose korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Direktorius Pagal poreikį 

2022-2024 m. 

Pagilins žinias ir 

kompetencijas apie 

korupcijos prevenciją 

4. Skelbti progimnazijos interneto 

svetainėje informaciją dėl 

darbuotojų darbo užmokesčio. 

Vyr. buhalterė,  

asmuo atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją 

Kas pusmetį Informacijos 

viešinimas 

5. Skelbti progimnazijos interneto 

svetainėje finansines ataskaitas. 

Vyr. buhalterė, 

interneto svetainės 

administratorius  

Kiekvieną 

ketvirtį 

Mažinamos 

prielaidos galimam 

korupcijos 

pasireiškimui 

6. Kontroliuoti progimnazijos gautų 

paramos, specialiųjų lėšų 

panaudojimą. 

Direktorius Nuolat Užtikrinamas 

skaidrus lėšų 

naudojimas 

7. Viešai skelbti Progimnazijos 

internetinėje svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo vietas 

Direktorius,  asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Metų eigoje Bendruomenės 

informavimas apie 

rengiamus konkursus 



8. Organizuoti renginius, skirtus 

Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti 

Progimnazijos 

socialinė pedagogė  

Kiekvienų 

metų gruodžio 

9 d. 

Suorganizuotas 

renginys 

9. Integruoti antikorupcinio švietimo 

temas į istorijos dalyko kursą bei 

organizuojamus renginius 

(susitikimai, konkursai, protų mūšiai, 

diskusijos ir kt.) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kiekvienais 

mokslo metais 

Formuosis 

antikorupcinės 

nuostatos 

10. Progimnazijos internetinėje 

svetainėje skelbti informaciją apie 

viešųjų pirkimų vykdymą. 

Direktorius, prekių 

ir paslaugų pirkimo 

specialistas, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Kiekvienais 

metais 

Užtikrinamas viešųjų 

pirkimų  skaidrumas 

ir informacijos 

prieinamumas 

11. Parengti progimnazijos vadovo 

metinę atskaitą ir paskelbti interneto 

svetainėje. 

Direktorius,  asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Kartą per 

metus 

Informacija 

prieinama mokyklos 

bendruomenei 

12.  Privačių interesų deklaracijos 

pildymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kiekvienais 

metais 

Antikorupcinių 

nuostatų formavimas 

13.  Sudaryti sąlygas bendruomenės 

nariams pranešti progimnazijos 

vadovams apie įtarimus dėl galimos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Nuolat Ugdomas 

pilietiškumas ir 

nepakantumas 

korupcijai 

14.  Bendradarbiauti su Panevėžio miesto 

savivaldybės antikorupcijos komisija, 

siekiant išsiaiškinti privačių ir viešųjų 

interesų konfliktų galimybes 

mokykloje. 

Direktorius, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

Pagal poreikį Darbuotojai įgys 

daugiau žinių apie 

korupcijos žalą 

visuomenei 

 

 


