
 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 2017 - 2019 METAMS 

 

 
I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Vyturių progimnazijos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – 

Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos tikimybę progimnazijoje. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą ir nuosekliai įgyvendinamą korupcijos prevencijos 

politiką, užtikrinti skaidrumą, formuoti antikorupcines nuostatas. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir progimnazijos bendruomenės antikorupciniu 

švietimu. Priemonės, skirtos Programos įgyvendinimui, numatytos trejiems metams ir 

pateiktos priede. 

4. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos: 

4.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių progimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, 

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

4.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant 

ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti 

nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Programos tikslas: 

6.1. Formuoti progimnazijos bendruomenės pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį 

sąmoningumą, ugdant antikorupcines nuostatas. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

7.2. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje; 

7.3. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

7.4. Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

2017 - 2019 METAMS 

 

Priemonės Metai Atsakingi už 

įgyvendinimą 

asmenys 

Lėšos, 
resursai 

 
 
Pasiekti rezultatai 

1. Supažindinti 

progimnazijos 

bendruomenę su 

Korupcijos 

prevencijos 

programa. 

2017 m. direktorė 
E. Kadūnienė 

J. Ivanauskas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų tarybos posėdyje ir 

darbuotojų susirinkime 

supažindinta su Korupcijos 

prevencijos programa ir 

numatytomis įgyvendinti 

priemonėmis. Programa 

paskelbta progimnazijos 

tinklapyje. 

2.Užtikrinti 

racionalų lėšų ir 

progimnazijos 

turto naudojimą. 

nuolat Buhalterė 

Direktorė 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Nustatytu laiku  kasmet 

teikiamos finansinės ataskaitos 

steigėjui apie lėšų naudojimą. 

 

Kiekvienų metų pabaigoje 

sudaryta komisija patikrino 

mokyklos turtą, įvertino jo 

būklę ir teiks išvadas mokyklos 

direktoriui. 

3. Kontroliuoti 

gautos paramos 

tikslingą 

panaudojimą. 

kasmet Sudaryta 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudaryta paramos skirstymo 

komisija, kuri atnaujinama kas 

dveji metai. Kasmet laiku ir 

viešai buvo skelbiama 

bendruomenei apie gautas 

paramos lėšas ir jų panaudojimą 

visuotiniame susirinkime, 

Mokyklos tarybos posėdyje. 

 Paramos lėšos buvo 

naudojamos mokyklos veiklos 

tobulinimui ir mokinių 

mokymosi aplinkos kūrimui. 

4. Užtikrinti 

informacijos apie 

vykdomus 

viešuosius 

pirkimus sklaidą. 

nuolat Pavaduotojas 
ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Buvo  laikomasi viešųjų 

pirkimų organizavimo 

procedūrų, laiku b u v o  

skelbiama informacija internete 

apie planuojamus viešuosius 

pirkimus. 5.Sudaryti 

sąlygas 

tikrinančioms 

institucijoms 

atlikti kontrolės 

procedūras. 

Nuolat 

(pagal 

poreikį) 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Buvo  sudarytos sąlygos 

mokyklos veiklai vertinti. 

Ieškoma galimybių ir laiku 

šalinami patikrų išvadose 

nurodyti trūkumai. Priežiūros ir 

kontrolės institucijų atstovai 

fiksavo patikras registracijos 

žurnale. 6. Parengti kasmet direktorė Žmogiškieji Kasmet parengta mokyklos 



 

mokyklos vadovo 

metinę veiklos 

ataskaitą. 

  ištekliai vadovo veiklos ataskaita 

b u v o  pateikta steigėjui. 

Sudaryta darbo grupė 

kasmet atliko 

progimnazijos veiklos plano 

monitoringą ir išvadas 

pateikė mokyklos 

direktoriui. 
7. Integruoti 

antikorupcinio 

ugdymo 

programas į 

dorinio ugdymo, 

istorijos pamokas, 

klasės valandėles 

pagal prevencines 

programas 

„Antras 

žingsnis“, 

Lion quest. 

Kartų per 

mokslo 

metus 

Dorinio ugdymo 

ir istorijos 

mokytojai, 

 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

90 proc. mokinių 

supažindinti su korupcijos 

pasireiškimo galimybių 

atsiradimu, buvo ugdomos 

antikorupcinės nuostatos, 

mokoma atpažinti, teisingai 

vertinti ir žinoti galimas 

pasekmes. 

8. Vykdyti 

prevencinę 

veiklą. 

Kasmet 

gruodžio 9 

d. 

Socialinė 

pedagogė 

 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Buvo organizuotas Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

paminėjimas, įtraukta mokyklos 

mokinių taryba, klasių vadovai, 

mokytojai. Dalyvavo 80 proc. 

mokyklos mokinių ir mokytojų. 

Buvo ugdomos antikorupcinės 

nuostatos, mokomasi elgtis 

teisėtai. 

9. Šviesti 

progimnazijos 

pedagogus 

korupcijos 

prevencijos tema. 

Kas antri 

metai 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai, 

 

MK lėšos 

90 proc. progimnazijos 

mokytojų dalyvavo 

mokymuose ar diskusijose 

korupcijos prevencijos 

temomis. 

10. Priimant 

darbuotojus į 

darbą vadovautis 

teisės aktais. Apie 

laisvas darbo 

vietas skelbti 

mokyklos 

tinklapyje. 

Nuolat Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Buvo užtikrintas skaidrus 

darbuotojų priėmimas į darbą 

progimnazijoje, laikomasi 

galiojančių teisės aktų ir 

nustatytų procedūrų, laiku 

skelbiama apie laisvas darbo 

vietas. 

 



 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

2017 - 2019 METAMS 

 
 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Vyturių progimnazijos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – 

Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos tikimybę progimnazijoje. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą ir nuosekliai įgyvendinamą korupcijos prevencijos politiką, 

užtikrinti skaidrumą, formuoti antikorupcines nuostatas. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir progimnazijos bendruomenės antikorupciniu 

švietimu. Priemonės, skirtos Programos įgyvendinimui, numatytos trejiems metams ir pateiktos 

priede. 

4. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos: 

4.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių progimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas,  

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

4.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant ir 

įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 
 

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Programos tikslas: 

6.1. Formuoti progimnazijos bendruomenės pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį 

sąmoningumą, ugdant antikorupcines nuostatas. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

7.2. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje; 

7.3. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

7.4. Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

2017 - 2019 METAMS 

 

Priemonės Metai Atsakingi už 
įgyvendinimą 

asmenys 

Lėšos, 

resursai 

Siekiami rezultatai 

1. Supažindinti 

progimnazijos 

bendruomenę su 

Korupcijos 

prevencijos 

programa. 

2017 m. direktorė 
E. Kadūnienė 

J. Ivanauskas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų tarybos posėdyje ir 

darbuotojų susirinkime bus 

supažindinta su Korupcijos 

prevencijos programa ir 

numatytomis įgyvendinti 

priemonėmis. Programa bus 

paskelbta progimnazijos 
tinklapyje. 

2.Užtikrinti 
racionalų lėšų ir 

progimnazijos 

turto naudojimą. 

nuolat Buhalterė 

Direktorė 

Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Nustatytu laiku kasmet 
teikiamos finansinės ataskaitos 

steigėjui apie lėšų naudojimą. 

 
Kiekvienų metų pabaigoje 

sudaryta komisija patikrins 

mokyklos turtą, įvertins jo būklę 

ir teiks išvadas mokyklos 

direktoriui. 

3. Kontroliuoti 

gautos paramos 

tikslingą 

panaudojimą. 

kasmet Sudaryta 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudaryta paramos skirstymo 

komisija, kuri atnaujinama kas 

dveji metai. Kasmet laiku ir 

viešai bus skelbiama 

bendruomenei apie gautas 

paramos lėšas ir jų panaudojimą 

visuotiniame susirinkime, 

Mokyklos tarybos posėdyje. 

 

Paramos lėšos bus naudojamos 

mokyklos veiklos tobulinimui ir 

mokinių mokymosi aplinkos 

kūrimui. 

4. Užtikrinti 

informacijos apie 

vykdomus 

viešuosius 
pirkimus sklaidą. 

nuolat Pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus laikomasi viešųjų pirkimų 

organizavimo procedūrų, laiku 

skelbiama informacija internete 

apie planuojamus viešuosius 
pirkimus. 

5.Sudaryti 

sąlygas 

tikrinančioms 

institucijoms 

atlikti kontrolės 

procedūras. 

Nuolat 

(pagal 

poreikį) 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus sudarytos sąlygos mokyklos 

veiklai vertinti. Ieškoma 

galimybių ir laiku šalinami 

patikrų išvadose nurodyti 

trūkumai. Priežiūros ir kontrolės 

institucijų atstovai fiksuos 

patikras registracijos žurnale. 

6. Parengti kasmet direktorė Žmogiškieji Kasmet bus parengta mokyklos 



mokyklos vadovo 

metinę veiklos 

ataskaitą. 

  ištekliai vadovo veiklos ataskaita 

pateikta steigėjui. Sudaryta 

darbo grupė kasmet atliks 

progimnazijos veiklos plano 

monitoringą ir išvadas teiks 

mokyklos direktoriui. 

7. Integruoti 

antikorupcinio 

ugdymo 

programas į 

dorinio ugdymo, 

istorijos pamokas, 

klasės valandėles 

pagal prevencines 

programas 

„Antras 

žingsnis“, 

Lion quest. 

Kartų per 

mokslo 

metus 

Dorinio ugdymo 

ir istorijos 

mokytojai, 
 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

90 proc. mokinių bus 

supažindinti su korupcijos 

pasireiškimo galimybių 

atsiradimu, bus ugdomos 

antikorupcinės nuostatos, 

mokoma atpažinti, teisingai 

vertinti ir žinoti galimas 

pasekmes. 

8. Vykdyti 

prevencinę 

veiklą. 

Kasmet 

gruodžio 9 

d. 

Socialinė 

pedagogė 
 

Klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus organizuotas Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

paminėjimas, įtraukta mokyklos 

mokinių taryba, klasių vadovai, 

mokytojai. Dalyvaus 80 proc. 

mokyklos mokinių ir mokytojų. 

Bus ugdomos antikorupcinės 

nuostatos, mokomasi elgtis 

teisėtai. 

9. Šviesti 

progimnazijos 

pedagogus 

korupcijos 

prevencijos tema. 

Kas antri 

metai 

Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai, 

 

MK lėšos 

90 proc. progimnazijos 
mokytojų dalyvaus mokymuose 

ar diskusijose korupcijos 

prevencijos temomis. 

10. Priimant 

darbuotojus į 

darbą vadovautis 

teisės aktais. Apie 

laisvas darbo 

vietas skelbti 

mokyklos 

tinklapyje. 

Nuolat Direktorė Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus užtikrintas skaidrus 

darbuotojų priėmimas į darbą 

progimnazijoje, laikomasi 

galiojančių teisės aktų ir 

nustatytų procedūrų, laiku 

skelbiama apie laisvas darbo 

vietas. 

 


