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KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS 

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1.  Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija, įgyvendindama kovos su korupcija 

programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr.57-

2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002  Nr.10-355; 

2009 Nr.60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės 

kovos  su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011  Nr. 77-3727),  Klaipėdos 

miesto savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės ir jos reguliavimo 

srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo“( 2010 m. birželio 11 d. įsakymas 

Nr.AD1-1091. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 2.  Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą 

grindžia, vadovaudamasi Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos nuostatais, patvirtintais 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 

T2-111 ”Dėl Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų 

patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės 

Tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės 

aktais. 

 3. Progimnazija teikia pradinį ir pagrindinį ugdymą, organizuoja nemokamą mokinių 

maitinimą ir mokinių, gyvenančių nuo mokyklos 3,5 km nemokamą pavėžėjimą į progimnaziją ir 

atgal. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos švietimo skyriui. 

 4. Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis 

progimnazijos viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

 5.  Biudžeto vykdymo ataskaitas progimnazijos direktorė pateikia Progimnazijos tarybai, 

atsiskaito už paramos lėšų, lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, profesiniam informavimui ir 

konsultavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėlių ir kitų priemonių įsigijimui, 

progimnazijos pajamų, gautų iš patalpų bei kitų lėšų panaudojimą. Progimnazijos savivaldos 

institucijos įtraukiamos į svarstymus, planuojant progimnazijos biudžeto poreikį. 

 6.  Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai/globėjai yra supažindinami su 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

 7.  Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į pilietiškumo pagrindų, istorijos, 

geografijos, žmogaus saugos dorinio ugdymo (etikos/tikybos) mokomuosius dalykus ir klasių 

vadovų veiklą. 

 

III. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

 8.  Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

 8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 



 

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

 8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

 8.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 
IV. KOVOS SU KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 9. Programos tikslas: 

 9.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

 9.2. ugdyti mokinių vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei 

pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

 10. Programos uždaviniai: 

 10.1. užtikrinti mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, 

teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi; 

 10.2. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę; 

 10.3. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą progimnazijoje; 

 10.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą progimnazijoje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 11. Kovos su korupcija programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

 12. Kovos su korupcija programa ir priemonių planas skelbiamas mokyklos internetiniame 

puslapyje. 

 

 

__________________________ 


