
 PATVIRTINTA 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 

direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d.  

įsakymu Nr. Į1 - 156 (1.2) 

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS 2017- 2019 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 

L BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

1. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos 

programa (toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo 

galimybėms mažinti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje. Korupcijos prevencijos programa 

parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos Įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015—2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Šilalės rajono savivaldybės 

2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. Tl-235. 

2. Programoje vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ir kituose įstatymuose. Pagrindinės 

programoje vartojamos sąvokos: 

2.1.  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; 

2.2. 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. 

3. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje (toliau – progimnazija). 

4. Programos paskirtis - intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai 

atsirasti ir plisti progimnazijoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos 

politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę progimnazijos darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, veiklą. 

5.  Programos strateginės kryptys: 

     5.1. Korupcijos prevencija; 

5. 2. Antikorupcinis švietimas ir informavimas. 



 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

6.  Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija - savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą 

reglamentuoja Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. Tl-236 

patvirtintais Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatais ir grindžia įgyvendindama 2013 

- 2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Biudžetinių Įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais. savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais. 

7.  Pagrindinė veiklos rūšis — bendrosios paskirties mokykla. 

8.  Vykdydama pagrindinę veiklą, progimnazija išduoda pradinio ugdymo, pagrindinio 

ugdymo pirmos pakopos pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pažymėjimų ir vidurinio ugdymo 

atestatų dublikatus ir išsilavinimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi 

griežtos atskaitomybės Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriui. 

9.  Dėl progimnazijai skirtų biudžeto asignavimų ir už ūkinę - finansinę veiklą direktorius 

kasmet atsiskaito mokyklos tarybai, Šilalės rajono savivaldybės tarybai. Progimnazijos 

bendruomenė ir mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, taip pat dalyvauja, 

planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus. 

10. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo Įgaliojimus, yra pateikę 

privačių interesų deklaracijas. 

11. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į istorijos, etikos mokomuosius 

dalykus ir klasių valandėles. 

12. Dalies mokyklos darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas 

korupcijai Progimnazijoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų 

sistemoje skelbiama mokyklos viešųjų pirkimų informacija teisės aktų nustatyta tvarka. 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

13. Programos tikslas: 

13.1. didinti skaidrumą, viešumą; 

13.2.  mažinti korupcijos prielaidas Progimnazijoje;  

13.3. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją. 

14. Programos uždaviniai: 

14.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 



14.2. didinti antikorupcinio Švietimo sklaidą Progimnazijoje; 

14.3. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

14.4. prisidėti prie Bendrosiose programose ir Išsilavinimo standartuose 

formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo. 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

15. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

 15.1. Teisėtumo - korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

15.2. Visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys. 

15.3. Sąveikos - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą. 

V. SIEKTINI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

16. Siektini rezultatai: 

16.1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

16.2. Pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą progimnazijoje;  

16.3. Padidinti visuomenės pasitikėjimą mokykla; 

17. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

17.1. Parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų 

Programos priemonių skaičiaus pokyčiu; 

17.2. Įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičiumi; 

17.3. Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičiumi: 

17.4. Asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokyčiu; 

17.5. Organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičiumi. 

18. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama 

pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

19.  Programą tvirtina mokyklos direktorius. 

20.  Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas 

(priedas), kuriame nurodomos programos įgyvendinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai bei 

vykdytojai. 



21. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo, programoje nurodytų priemonių vykdymą 

koordinuoja ir kontroliuoja progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Antikorupcijos komisija. 

22. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos 

prevencijos srityje atsako Progimnazijos direktorius. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23.  Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinime priemonių planą. 

24.  Programa įsigalioja nuo 2017 m. 

25.  Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje: www.dariusgirenas.silale.lm.lt  

____________________________ 

http://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/

