
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS 

ATASKAITA 

2020-01-15 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiami rezultatai/ vertinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimo rezultatai 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS ŠIRVINTŲ  „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOJE 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą. 

3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

1. Atlikti pateiktų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo kontrolę, 

nustatytą vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę  Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazijoje  

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė 

Iki 2020 m.  

IV ketvirčio pabaigos 

 Kiekvienais metais III ketvirtį 

atliekamas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas pasirinktoje 

srityje. 

 Nustatytos veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos pasireiškimas,  

nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai, numatytos ir įgyvendintos 

prevencinės priemonės jų 

užkardinimui. 

2020 m. gruodžio mėnesį atliktas 

patikrinimas dėl rekomendacijų 

įgyvendinimo po 2020-09-14 atlikto 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijoje asmenų įdarbinimo 

srityje.  

  

  

2. Esant poreikiui, 

atsižvelgiant į 

korupcijos  

prevenciją  

reglamentuojančių 

teisės  

aktų pakeitimus, 

kompetentingų 

institucijų 

rekomendacijas, 

tvirtinti,  

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė 

Kiekvienais metais 

gruodžio mėnesį. 

Kiekvienais metais Antikorupcijos 

komisija sudaro antikorupcijos 

komisijos veiklos planą, peržiūri ir 

atnaujina korupcijos prevencijos  

programą, programos  

įgyvendinimo planus. 

Parengta Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos 2020–2022 m. korupcijos 

prevencijos programa ir korupcijos 

prevencijos 2020–2022 m. programos 

įgyvendinimo priemonių planas.  

Šie dokumentai patvirtinti 2019 m.   

gruodžio 17 d. Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos  direktoriaus įsakymu Nr. 

1-37. 
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peržiūrėti ir / ar 

atnaujinti  

korupcijos prevencijos 

programas, programos  

įgyvendinimo planus. 

3. Paskirti asmenį (-is), 

kuriam (-iems) 

pavedama  

atlikti Lietuvos  

Respublikos korupcijos  

prevencijos įstatymo  

įgyvendinimo funkciją. 

Informaciją apie  

atsakingą asmenį  

paskelbti mokyklos  

interneto 

svetainėje. 

Direktorė 

D. Klimienė 

Iki 2020 metų III 

ketvirčio pabaigos 
Užtikrintas korupcijos prevencijos 

įstatymo įgyvendinimas, sustiprinta  

kontrolė. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Rita Suchockienė 2013 m. rugsėjo  

5  d. Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos direktoriaus įsakymu 

Nr. 1-76 paskirta atsakingu asmeniu 

už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijoje. 

 

Informacija skelbiama mokyklos 

interneto svetainėje. 

Paskirtas asmuo, kuriam pavesta atlikti 

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo įgyvendinimo 

funkciją. 

 

Informacija apie apie atsakingą asmenį  

paskelbta mokyklos interneto svetainėje 

http://www.satz.lt/    skyriuje „Korupcijos 

prevencija“. 

4. Nustatyti (atnaujinti) 

sąrašą pareigybių, į 

kurias  

prieš skirdama asmenį, 

Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti 

rašytinį  

prašymą STT dėl 

informacijos apie šias  

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

Direktorė 

D. Klimienė 

Iki 2020 metų IV 

ketvirčio pabaigos 

Patvirtintas mokyklos darbuotojų 

pareigybių sąrašas. 

 

Užtikrintas veiksmingas  

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 straipsnio  

įgyvendinimas. Įvertinamas  

asmens patikimumas ir mažinama 

korupcijos pasireiškimo tikimybė  

priimant į pareigas tik 

nepriekaištingos reputacijos 

asmenis. 

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos   

darbuotojų pareigybių sąraše, 

patvirtintame Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos direktoriaus, nėra kitų 

pareigybių (išskyrus direktorių), į kurias 

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos   

direktorius, prieš skirdamas asmenį 

dirbti, privalo Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 

rašytinį prašymą dėl informacijos 

pateikimo apie asmenis, siekiančius eiti 

šias pareigas. Nurodyta informacija 

skelbiama svetainės skyriaus „Korupcijos 

http://www.satz.lt/
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prevencija“ poskyryje „Informacijos apie 

asmenį surinkimas“.  

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS 

Uždaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 

2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

1. Sudaryti galimybes 

Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėse ar įstaigų ir 

įmonių patalpose 

pateikti gyventojams 

anonimines anketas ar 

pranešimus apie 

pastebėtus korupcijos 

pasireiškimo atvejus. 

Direktorė 

D. Klimienė. 

 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

Iki 2020 metų IV 

ketvirčio pabaigos 

Įvertintas korupcijos paplitimas 

mokykloje.  

 

Sudaryta galimybė gyventojams 

anonimiškai informuoti apie jiems 

žinomas korupcijos apraiškas  

progimnazijoje. 

Mokyklos interneto svetainėje 

http://www.satz.lt/  skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiama informacija į ką 

galima keiptis ir anonimiškai pranešti 

apie žinomas korupcijos apraiškas 

mokykloje. Veikia aktyvus skydas 

„Pranešk apie korupciją“ su nuoroda, kur 

kreiptis, susidūrus su korupcijos 

apraiškomis.  

Mokykloje 2020 m. nebuvo nei vieno 

pranešimo apie korupcijos apraiškas  

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijoje.    

2. Skatinti gyventojus  

naudotis elektroniniu  

būdu teikiamomis  

viešosiomis ir  

administracinėmis 

paslaugomis. 

Direktorė 

D. Klimienė. 

 

2020 m.  Paslaugų mokėtojams nereikia 

atvykti į mokyklą.  

 

Mažesnė korupcijos pasireiškimo 

galimybė. 

Nuo 2019 metų spalio 31 d. pasikeitė 

„Atlyginimo nustatymo už vaikų 

išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, tvarka“, 

kurioje  nustatytas atlyginimo už 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų išlaikymą Širvintų rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, 

dydis, mokėjimo lengvatos bei mokėjimo 

terminai.  

http://www.satz.lt/
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2019 m. sudaryta galimybė mokinių 

tėvams mokestį už vaikų ugdymą pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas sumokėti „Perlo“ 

terminale arba atlikus banko pavedimą. 

Už mokyklos patalpų nuomą pagal 

sudarytas nuomos sutartis nuomininkai 

atsiskaito elektroniniu būdu.  

3. Užtikrinti anoniminių 

pranešimų linijos 

(elektroninio pašto) 

veikimą. 

Direktorė 

D. Klimienė. 

 

Iki 2020 metų I 

ketvirčio pabaigos 

Užtikrinamas pranešėjų 

konfidencialumas bei galimybė 

gyventojams pranešti apie 

pastebėtus korupcijos pasireiškimo 

atvejus. 

 Progimnazijos interneto svetainės 

http://www.satz.lt/ skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiama informacija, kur ir 

į ką kreiptis, norint pranešti apie 

korupcijos pasireiškimą mokykloje. 

Veikia aktyvus skydas „Pranešk apie 

korupciją“ su nuoroda, kur kreiptis, 

susidūrus su korupcijos apraiškomis.  

 

 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

Uždaviniai:  

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

1. Informuoti visuomenę 

apie vykdomą  

Antikorupcijos 

komisijos 

veiklą. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

  

Kiekvienais metais. Supažindinti bendruomenę su 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

galimybėmis. 

Mokyklos interneto svetainės 

http://www.satz.lt/  skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ skelbiama informacija apie 

Antikorupcijos komisijos veiklą. 

2. Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėje, skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“, skelbti 

informaciją apie 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

  

2020 metai Interneto svetainėje skelbiama 

informacija skirta šviesti gyventojus 

apie vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones ir didinti 

pasitikėjimą progimnazijos  darbu.  

 

Nuolat buvo tvarkoma ir atnaujinama  

informacija Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos interneto svetainės 

skyriuje „Korupcijos prevencija“.  

Mokyklos interneto svetainėje  

http://www.satz.lt/ skyriuje „Korupcijos 

http://www.satz.lt/
http://www.satz.lt/
http://www.satz.lt/
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vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą, 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaitą, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadą ir kt.) 

Užtikrinamas progimnazijoje    

įgyvendinamų korupcijos 

prevencijos priemonių viešumas. 

 

Informacija nuolatos atnaujinama. 

prevencija“ skelbiama informacija apie 

korupcijos prevencijos priemones:  

1. Progimnazijos korupcijos prevencijos 

programos;  

2. Antikorupcinio mokinių ugdymo 

programos;  

3. Informacija apie Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4-8 dalies nuostatų vykdymą; 

4. Informacija apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą 

viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo srityje (2017 m.), korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą maisto 

atliekų tvarkymo organizavimo ir 

vykdymo srityje (2018 m.), korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą turto 

valdymo ir naudojimo srityje (2019 m.), 

asmenų įdarbinimo srityje (2020 m. ).  

5.Informacija apie Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 8, 9 

straipsnių nuostatų vykdymą; 

6. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

korupcijos prevencijos 2020–2022 metų 

programos įgyvendinimo priemonių 

plano 2020 m. ataskaita; 

7. Informacija apie  Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijos Antikorupcijos komisijos 

veiklą, atsakingus asmenis, nuorodos, kur 

ir į ką kreiptis, norint pranešti apie 

korupcijos pasireiškimą mokykloje; 

8. informacija apie antikorupcinį 

visuomenės švietimą ir kt.  
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9.Interneto svetainėje  http://www.satz.lt/ 

taip pat skelbiama informacija apie 

viešuosius pirkimus, mokyklos finansinės 

ataskaitos. 

3. Skelbti informaciją apie 

nustatytas galimas  

korupcines veikas,  

mokyklos darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

Direktorė 

D. Klimienė. 

 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

2020 metai Paskelbtų pranešimų skaičius. 

 

Didinti ir formuoti nepakantumą 

korupcijai. 

Galimų korupcinių veikų 2020 metais 

mokykloje nebuvo nustatyta. Taip pat 

2020 m. nebuvo nei vieno pranešimo apie 

korupcijos apraiškas Širvintų  „Atžalyno“ 

progimnazijoje. 

  

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

Uždaviniai: 

1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi 

1. Peržiūrėti ir atnaujinti  

antikorupcinio švietimo 

programas mokyklose, 

skatinti korupcijos  

prevencijos iniciatyvas 

ir jų viešinimą. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

2020 metai Veiklų mokiniams ir mokyklos 

darbuotojams skaičius.  

Mokinių ir mokyklos darbuotojų, 

dalyvavusių veiklose antikorupcijos 

temomis, skaičius. 

 

Antikorupcinio švietimo programų 

diegimas, mokytojų ir kitų 

darbuotojų bei mokinių 

domėjimąsis korupcijos prevencija 

bei pilietiškumo ugdymu. 

 

Bus ugdomos mokinių vertybinės 

nuostatos ir plėtojami gebėjimai, 

būtini formuoti jų pilietinę 

antikorupcinę poziciją. 

 Vykdant  pagrindinio ugdymo programą   

antikorupcinio ugdymo programos  

temos integruojamos į klasių  veiklas. 

Kiekvienoje iš 13 (apie 330 mokinių) 

klasių per metus įvyksta po 1-2 klasės 

valandėles korupcijos prevencijos 

temomis.    

 Mokiniai dalyvavo klasių valandėlėse 

tokiomis temomis:   

„Korupcijos formos“, „Ar 

nusirašinėjimas yra korupcija?“, „Kaip 

suprantu pilietišką elgesį?“, 

„Sąžiningumo svarba“.  

 6 A klasė vyko į susitikimą su VMI 

atstovais ir  susipažino su mokesčiais ir jų 

formomis“. 

http://www.satz.lt/
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2-jų klasių mokiniai piešė  karikatūras  

antikorupcijos tematika. Buvo surengta 

karikatūrų paroda mokyklos fojė.    

Vykdant pradinio ugdymo programą 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

Zibalų pagrindinės mokyklos skyriuje 

antikorupcinio ugdymo programos  temos 

integruojamos į pasaulio pažinimo ir 

klasių veiklas (9 mokiniai). 

Mokyklos darbuotojams susirinkimo 

metu buvo pateikta informacija apie 

korupcijos sampratą, jos pasireiškimo 

galimybes, kovos su korupcija būdus ir 

priemones. 

2. Kiekvienais mokslo 

metais parengti ir 

vykdyti antikorupcinio 

mokinių ugdymo 

programą. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė. 

2020 metai Renginių mokiniams skaičius. 

 

Mokinių, dalyvavusių įvairiose 

antikorupcinėse veiklose, skaičius. 

 Vykdant  pagrindinio ugdymo programą   

antikorupcinio ugdymo programos  

temos integruojamos į   dorinio ugdymo, 

socialinių mokslų pamokas, 

progimnazijos renginius, klasių 

valandėles.   

3. Pasikviesti į mokyklą  

STT pareigūną, 

vykdantį  

antikorupcinį jaunimo  

švietimą. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė.  

2020 metai 

kovas 

Klasių valandėlių mokiniams 

skaičius.  

Mokinių, dalyvavusių įvairiose 

antikorupcinėse veiklose, skaičius. 

 

Mokiniai bus supažindinti su 

korupcijos samprata, jos 

pasireiškimo galimybėmis, kovos su 

korupcija būdais ir priemonėmis. 

 Dėl karantino įvedimo į  progimnaziją ir 

jos skyrių STT pareigūnas kviestas 

nebuvo. Mokytojai, pasinaudoję SST 

tinklapyje esančia vaizdine medžiaga, ją 

pritaikę šios amžiaus grupės mokiniams, 

klasių valandėlių metu supažindino 330 

mokinių su korupcijos samprata, kovos su 

korupcija galimybėmis. 

4. Suorganizuoti  

diskusiją, skirtą 

Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

Rita 

Suchockienė.  

2020 metai 

gruodis 

Klasių valandėlių mokiniams 

skaičius.  

Mokinių, dalyvavusių įvairiose 

antikorupcinėse veiklose, skaičius. 

 

2020 m.  lapkričio 12 d.  8-ose klasėse 

vyko diskusija  

„Ką man reiškia pilietiškumas?“, skirta 

Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti. 
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Ugdyti mokinių pilietiškumą  

ir nepakantumą korupcijai. 

5. Dalyvauti mokymuose  

Antikorupcijos 

klausimais. 

Direktorė 

D. Klimienė. 

 

 

Kai mokymai 

organizuojami 

Širvintų rajono 

savivaldybėje arba 

STT  

Dalyvių skaičius ir renginių 

skaičius. 

Mokyklos darbuotojai susipažins su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis priemonėmis. 

 Nedalyvavome STT organizuotuose 

mokymuose.  

6. Suorganizuoti 

personalo mokymus 

antikorupcinio švietimo 

tema. 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkė 

 Rita 

Suchockienė.  

2020 m. 

gegužė 

 

Dalyvių skaičius ir renginių 

skaičius. 

 

Didinamas darbuotojų 

sąmoningumas, 

principingumas, motyvuojant 

neimti, neduoti kyšio, pranešti apie 

korupciją. 

Dėl karantino įvedimo personalo 

mokymai antikorupcinio švietimo tema 

progimnazijoje nebuvo suorganizuoti.  

Su Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. 

ataskaita darbuotojai supažindinti 

nuotoliniu būdu susirinkimo metu. 

 

IŠVADA. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonės vyko planingai, jos yra veiksmingos. Visos 2019-2020 mokslo metų antikorupcinio 

mokinių ugdymo programos priemonės įvykdytos, naudojantis SST tinklapyje esančia metodine ir vaizdine medžiaga klasių valandėlių metu, išvykose. 

Nebuvo nei vieno pranešimo apie korupcijos apraiškas  Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijoje.  

 

 

Ataskaitą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                Rita Suchockienė                                                                                     

 


