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KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Žaliakalnio progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja 

korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimo planą. 

2. Aprašo tikslas – užtikrinti efektyvų korupcijos prevencijos vykdymo procesą 

Progimnazijoje. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

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

bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

3.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų 

viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas ar iššvaistymas, neteisingų duomenų apie pajamas ar turtą pateikimas ar kitos 

nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 

nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

3.3. Antikorupcinis švietimas – tai veikla, kuria siekiama mažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę, ugdant Centro bendruomenės narių skaidrumo nuostatas, sąmoningas vertybes, atsakomybę 

ir pilietiškumą. Akcentuojama sąžiningumo visuomenėje svarba ir nauda, teikiant žinias apie 

korupcijos pasireiškimo keliamas rizikas visuomenės gerovei ir valstybės saugumui, nesitaikstančio 

su korupcijos apraiškomis ir siekiančio jas šalinti piliečio pozicijos formavimas. 

3.4. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali 

pasireikšti korupcijos rizika. 

3.5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme. 

 

 



II SKYRIUS 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽDAVINIAI 

 

4. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai: 

4.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 

4.2. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą; 

4.3. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti 

tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo priežiūrą. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

5. Korupcijos prevencijos priemonės: 

5.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė 

ir vertinimas; 

5.2. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo 

koordinavimas ir kontrolė; 

5.3. korupcijos prevencijos priemonių plano viešinimas; 

5.4. pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimas; 

5.5. švietimas, visuomenės informavimas. 

 

IV SKYRIUS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją koordinuoja korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimą. 

7. Mokinių antikorupcinis švietimas organizuojamas taikant įvairias priemones: 

7.1. įvairios pilietinės akcijos; 

7.2. klasės valandėlės antikorupcijos tema; 

7.3. viktorinos, piešinių parodos; 

7.4. bendradarbiavimas su „Transparency International“ atstovais Lietuvoje 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

8. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, progimnazijoje atliekama veiklos 

sričių analizė ir vertinimas: 

8.1. viešųjų pirkimų organizavimas; 



8.2. efektyvus biudžeto naudojimas; 

8.3. vidaus veiklos kokybės įsivertinimas; 

8.4. mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

9. Veiklos analizę ir vertinimą progimnazijoje vykdo asmenys, įgalioti vykdyti 

korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. 

10. Įgalioti asmenys pateikia progimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus progimnazijos direktoriui, 

kuris ne vėliau kaip per mėnesį priima sprendimus dėl pateiktos informacijos įgyvendinimo. 

11. Progimnazijos direktorius išvadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo galimybė, pateikia progimnazijos tarybai. 

 

VI SKYRIUS 

NULINĖ DOVANŲ POLITIKA 

 

12. Progimnazijoje taikoma nulinė dovanų politika, kuri reiškia, kad nepriimamos jokios 

dovanos, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis. 

12.1. Progimnazija ir jos darbuotojai neteikia ir nepriima bet kokių dovanų, kurių vertė 

viršija verslo praktikoje įprastus nedidelės vertės (50 eurų) simbolinių suvenyrų standartus bei sudaro 

prielaidas įgyti palankumą priimamiems sprendimams santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais 

asmenimis. 

12.2. Progimnazijos darbuotojai gali priimti ir teikti tik nedidelės vertės dovanas –suvenyrus, 

kurie atitinka įprastą praktiką ir yra skirti reprezentacijai, pagarbai ir dėmesiui išreikšti bei negali 

turėti įtakos jas gaunančiojo sprendimui. 

12.3. Jeigu dovanos vertė neviršija 150 eurų, tai darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip 

jam atrodo priimtina. 

12.4. Dovana (išskyrus vardines dovanas) gali likti Progimnazijoje ir, jeigu yra galimybė, 

naudojama darbo reikmėms. 

12.5. Dovana atiduodama labdarai. 

13. Jeigu vertė didesnė nei 150 eurų, dovana yra laikoma valstybės nuosavybe. 

13.1. Dovana, kurios vertė viršija 150 eurų, turi būti naudojama, eksponuojama ir prižiūrima: 

13.2. Dovana gali būti naudojama bendroms Progimnazijos reikmėms, jei tai atitinka 

dovanos paskirtį. 

13.3. Dovana gali būti eksponuojama Progimnazijoje, visiems darbuotojams laisvai 

prieinamoje ir matomoje vietoje. 

13.4. Kai dovana yra gendanti, ji turi būti padedama visiems darbuotojams ir klientams 

laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje, suvartojimui. 



VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Šio aprašo nuostatas įgyvendina progimnazijos darbuotojai. 

15. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos direktorius. 

16. Tvarkos aprašas keičiamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

__________________________________ 
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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr 
Priemonės 

Vykdymo 

laikas 
Vykdytojai 

1.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus . 

 
Kasmet Direktorius 

2.  Antikorupcinio švietimo temas 5–8 kl. 

integruoti į klasės valandėles.  

Kasmet pagal 

ugdymo planą 
Klasių vadovai, 

3.  Viktorinos, piešinių parodos, diskusijos su 

„Transparency International“  atstovais 

Lietuvoje. 

Kasmet 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

4.  

Vykdyti viešuosius pirkimus elektroninėmis 

priemonėmis. 
Pagal poreikį 

Darbuotojai, 

atsakingi už 

viešuosius 

pirkimus 

5.  Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, 

laikantis viešųjų pirkimo įstatymo ir 

progimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų 

taisyklių reikalavimų. 

Vykdant 

pirkimus 

Pirkimų 

organizatoriai 

6.  Progimnazijos internetinėje svetainėje skelbti 

korupcijos prevencijos priemonių planą. 

Kasmet, jeigu 

keičiasi 
Direktorius 

7.  
Organizuoti susitikimus su policijos 

pareigūnais. 

Pagal galimybę 

ir poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

8.  Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos privačių 

interesų deklaracijos. 
Kasmet Direktorius 

9.  Viešai skelbti progimnazijos internetinėje 

svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas. 

Esant laisvoms 

darbo vietoms 
Direktorius 

10.  Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais gautą 

informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio 

veikų. 

Esant reikalui Direktorius 

11.  
Tarptautinės antikorupcijos dienos renginių 

organizavimas. 
Kasmet 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

_________________________ 


