
PATVIRTINTA 

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos  2019 m. gruodžio 17  d. 

 direktoriaus įsakymu Nr. 1-37  

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS 2020–2022 M. KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) skirta 

korupcijos prevencijai užtikrinti, korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti Širvintų  

„Atžalyno“ progimnazijoje. 

2.  Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencinę programą, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ 39 

punktu, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-283  

patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa, 

kitais teisės aktais reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazija – Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo 

veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, patvirtinta 

Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono mero potvarkiais ir administracijos 

direktoriaus, įsakymais ir kitais teisės aktais. 

4.  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos 

informacinėje sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų mažos 

vertės viešųjų pirkimų taisyklės.  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijoje patvirtinta paramos 

gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka. 

5.  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos interneto svetainėje skelbiamos biudžeto vykdymo 

ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, viešųjų pirkimų planai, atliktų 

pirkimų registracijos žurnalai ir informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 

(bruto). 

6. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  bendruomenė Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos  

posėdžiuose, tėvų susirinkimuose informuojama apie metinį biudžetą, surinktas biudžetinės 

įstaigos pajamas ir jų panaudojimą.  

7. 7. Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos interneto svetainėje skelbiama pretendentų atranka 

laisvoms darbo vietoms užimti; apie laisvas darbo vietas informuojamas Užimtumo tarnybos 

prie SADM Širvintų skyrius. 

8.  

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRINCIPAI 

3. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

o teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

https://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2018/01/2018-01-02-14-54-54-01-koreguotas.pdf


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

o sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija; 

o 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.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

9.  Programos tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijoje. 

10. Programos uždaviniai: 

o užtikrinti  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo 

skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, siekiant mažinti 

korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

o vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą, ugdyti  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos 

darbuotojų ir mokinių antikorupcines nuostatas; 

o didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę. 

 

V.KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

 

11. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

12. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijoje 

analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktorius arba asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę.  

 

VI.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

13. Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo priemonių planą 

(priedas Nr.1), kuris nustato įgyvendinimo priemones, laiką, atsakingus asmenis. 

14. Programą vykdo visi  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos darbuotojai. 

15. Kiekvienais mokslo metais parengiama ir vykdoma Antikorupcinio mokinių ugdymo programa  

(priedas Nr. 2). 

16. Kiekvienų metų sausio mėn. Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai teikiama 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo už 

einamuosius metus  ataskaita. 

17. Programos plano priemones  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijoje įgyvendina asmenys, įrašyti 

į programos priemonių planą.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos direktorius su programa supažindina visus darbuotojus. 

19. Programa skelbiama Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos interneto puslapio http://www.satz.lt/ 

skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

20. Programa ir jos priemonių planas gali būti tikslinami. 

21. Už programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys programoje nustatytų 

reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

____________________________________________________________________________ 



priedas Nr.1 

ŠIRVINTŲ  „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonės 

Įgyvendinimo 

laikas 
Atsakingi asmenys 

1. Supažindinti  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos darbuotojus su Korupcijos 

prevencijos programa 

2020 m. sausio  mėn. Direktorius 

2. Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos 

interneto puslapyje skelbti Korupcijos 

prevencijos programą ir jos priemonių 

planą 

2020 m.  sausio mėn. Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

3. Atlikti veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

vertinimą. 

2020 m. rugsėjo 

mėn. 

Korupcijos tikimybės 

nustatymo komisija, 

sudaryta direktoriaus 

įsakymu 

4. Užtikrinti aktyvaus skydo „Pranešk apie 

korupciją“ su nuoroda, kur kreiptis, 

susidūrus su korupcijos apraiškomis, 

veikimą progimnazijos interneto 

puslapyje.  

Nuolat Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, informacinių 

technologijų specialistas 

5. Nagrinėti gautus skundus, pranešimus, 

siūlymus apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Gavus skundą, 

pranešimą arba 

siūlymą 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

6. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų 

pirkimų organizavimą ir atlikimą 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

organizatorius, viešųjų 

pirkimų komisija, 

direktorius 

7. Teisės aktų nustatyta tvarka  Širvintų  

„Atžalyno“ progimnazijos  interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus viešuosius 

pirkimus 

Kiekvienų metų 

vasario mėn. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius, 

informacinių technologijų 

specialistas 

8. Kontroliuoti  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijai gautos labdaros, paramos, 

biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimą 

Nuolat Direktorius, vyriausiasis 

buhalteris, sekretorius 

9. Informuoti  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos darbuotojus apie metinį 

biudžetą, surinktas biudžetinės įstaigos 

pajamas ir jų panaudojimą 

Kiekvienų metų 

sausio, gruodžio 

mėn. 

Direktorius, vyriausiasis 

buhalteris 



Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonės 

Įgyvendinimo 

laikas 
Atsakingi asmenys 

10. Kiekvienais m. m. parengti ir vykdyti 

antikorupcinio mokinių ugdymo 

programą 

Kiekvienų m. m. 

spalio mėn. 

(programos 

parengimas);  

Kiekvienų m. m. 

gegužės mėn. 

(programos 

įgyvendinimo 

analizė) 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, klasių vadovai 

11. Organizuoti  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos  darbuotojams paskaitas 

korupcijos prevencijos klausimais 

1 kartą per metus Direktorius 

12. Skatinti  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos darbuotojus dalyvauti 

rajono savivaldybėje ar kitų institucijų 

vykdomuose mokymuose, seminaruose, 

paskaitose antikorupcinėmis temomis 

1-2 kartus per metus Direktorius 

13. Koordinuoti ir kontroliuoti  Širvintų  

„Atžalyno“ progimnazijos korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą 

Nuolat Direktorius 

 

  



priedas Nr. 2 

 

 

PATVIRTINTA 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23  d. 

įsakymu Nr. 1-29 

 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija 

 

 

Antikorupcinio mokinių ugdymo programa 

  

 

 

2019―2020 m. m. 

Širvintos 



Antikorupcinio mokinių ugdymo programos tikslas -  puoselėti skaidrumo kultūrą mokykloje, ugdyti mokinių teisingumą, sąžiningumą, savigarbą, 

pasitikėjimą savimi ir kitais. 

Programos uždaviniai:  

1. Paskatinti mokinius rūpintis visuomenės gyvenimo skaidrumu, rimtai domėtis korupcijos problemomis,  mokytis jas suprasti ir savo jėgomis 

spręsti. 

2. Padėti mokiniams ugdytis savigarbą ir sąžiningumą, o mokyklos bendruomenėms įgyti daugiau skaidrumo ir teisingumo. 

3. Paskatinti mokinių ir bendruomenių pilietinį sąmoningumą, padėti jiems įgyti skaidraus elgesio ir kovos su korupcija praktinės patirties. 

 

Galimos veiklos formos, būdai, metodai: Klasės valandėlė, karikatūrų piešimas, spaudos pranešimų apžvalga, diskusijos, parodos, išvykos, kūrybinės 

veiklos, filmų peržiūros, konferencijos, socialinės akcijos ir pan.  

Temos Galimos veiklos formos, būdai, metodai 
Laikas (mėnuo, 

diena) 
Klasė Atsakingi asmenys 

Korupcijos apraiškos spaudoje. Parodos aptarimas 2019-11 5A G. Gudonienė 

Lietuva be korupcijos - utopija ar 

realybė? 
Diskusija ( susitikimas su  VMI arba STT atstovu) 2019-11 5B R. Žygienė 

Filmo „Špargalkė“ žiūrėjimas ir 

aptarimas. 
Filmo peržiūra ir aptarimas 2020-03 5C V. Danienė 

Korupcijos formos. Situacijų aptarimas 2019-09-30 6A S. Davidavičienė 

Labiausiai paplitusios korupcijos 

formos Lietuvoje. 

Klasės valandėlė, interneto svetainės medžiagos 

peržiūra ir aptarimas 
2019-10 6B R. Blusevičienė 

Nusirašinėjimas tarp klasės draugų.  Klasės diskusija 2019-02-25 6C G. Mažulienė 

Filmukai ,,Grotelės už kyšį“. Aptarimas, diskusija, išvados porose 2019-09-27 6D K. Blusevičiūtė 

Padėka ar pakiša?  Diskusija, situacijų stebėjimas, aptarimas  2019-11-08 7A  T. Labanauskas 

Kaip aš suprantu pilietišką elgesį?  Situacijų analizė ir aptarimas 2019-12 7B D. Urbanavičienė 

Kaip aš suprantu pilietišką elgesį?  Situacijų analizė ir aptarimas 2019-11 7C L. Pažusytė 

Sąžiningumo svarba. Klasės valandėlė 2019-09 8A A. Čatrauskaitė 

Kovos su korupcija receptas. Klasės valandėlė 2019-11 8B  M. Gaidakauskienė 



Temos Galimos veiklos formos, būdai, metodai 
Laikas (mėnuo, 

diena) 
Klasė Atsakingi asmenys 

Kaip atpažinti korupciją? Diskusija 2019-11 8C I. Rutkauskienė 

Ar Lietuvos visuomenė yra 

korumpuota?  
Diskusija 2019-10 8D  Ž. Motiejūnaitė 

 

 Programą sudarė progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė 


