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KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS  

  

Eil. 

Nr.  Priemonės pavadinimas  
Vykdymo  

data  Vykdytojai  

1. Nustatyti įstaigos atsparumo korupcijai lygį 2023-12-31 Kokybės vadovas 

 

2. Centro svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika 

Nuolat  Kokybės vadovas 

3. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, 

nedelsiant informuoti direktorių 

Gavus 

pranešimą  

Kokybės vadovas 

4. Sudaryti sąlygas telefonu, ar kitomis priemonėmis 

pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar 

mėginimą juos daryti) 

Nuolat  Direktorius,  

Kokybės vadovas 

5. Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų nagrinėjimas 

Gavus 

pareiškimą ar 

siūlymą  

Kokybės vadovas  

6. Organizuoti susitikimus su STT darbuotojais, 

vykdančiais korupcijos prevenciją 

Kasmet   

I ketvirtis  

Kokybės vadovas  

7. Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos privačių interesų 

deklaracijos 

Kasmet  

II ketvirtis  

Direktorius, vyr. 

buhalteris  

8. Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles ir 

tvarkas, darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones 

Pagal poreikį  Personalo skyriaus 

vedėjas, 

Kokybės vadovas  

9. Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius 

nusikaltimus tiriančia valstybės institucija 

Pagal poreikį  Kokybės vadovas 

10. Mokyklos bendruomenės informavimas apie 

mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą 

Kasmet  

I ketvirtis  

Direktorius,  

vyr. buhalteris  

11. Esant būtinybei papildyti Mokyklos korupcijos 

prevencijos programą 

Nuolat  Kokybės vadovas  

12. Viešųjų pirkimų planavimas, inicijavimas, 

organizavimas ir vykdymo priežiūra 

Nuolat  Direktorius, 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius  

13. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į istorijos, 

ekonomikos, pilietinio ugdymo, etikos mokomuosius 

dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį 

ugdymą 

Kasmet iki 

rugsėjo 15 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, bendrojo 

ugdymo dalykų ir 

auklėjamojo darbo 

metodinės grupės 



14. Organizuoti mokyklos pilietines akcijas, rengti kitus 

renginius antikorupcine tema, paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

2023 – 2025 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

15. Teikti Klaipėdos technologijų mokymo centro 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

ataskaitą 

Kasmet Kokybės vadovas 

  

  


