
KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJA 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 

2017-2019 METAIS ATASKAITA  

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Rezultatas 

1 Užtikrinti korupcijos 

prevencijos priemonių 

viešumą.  

Bendruomenė informuota apie progimnazijoje vykdomą korupcijos 

prevencijos programą, supažindinta su programos įgyvendinimo 

priemonių planu bei mokinių antikorupcinio ugdymo priemonių 

integravimo galimybėmis.  

Korupcijos prevencijos programa paskelbta progimnazijos interneto 

svetainėje. Priemonių plano vykdymo ataskaitos pateikiamos kasmet iki 

I ketvirčio pabaigos. 

2 Sudaryti galimybę 

pastebėjusiems 

korupcijos požymių 

pranešti apie tai raštu, el. 

paštu, telefonu. 

Interneto svetainės puslapyje skelbiamas adresas, elektroninio pašto 

adresas bei telefono numeris, kuriais asmenys galėtų anonimiškai 

pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su 

progimnazijos veikla. Sudarytos galimybės pranešti, kreiptis pagalbos 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis.   

3 Interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie 

atsakomybę už 

korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus. 

Nustatytu terminu progimnazijos interneto svetainėje paviešinta 

informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

veiksmus, apie tai, kur kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, 

nurodyti STT pasitikėjimo telefonai bei el. pašto adresai. 

4 Įdiegti progimnazijoje 

veikiantį vidinį 

informacijos apie 

pažeidimus teikimo 

kanalą. Tirti skundus, 

pranešimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio 

veikų. 

Interneto svetainėje skelbiamas progimnazijos vidinio informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo 

tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie progimnazijoje galimai 

rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie 

pažeidimus priėmimo progimnazijoje veikiančiu vidiniu informacijos 

apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo 

tvarką. 

Apibrėžta, kas turi teisę pateikti progimnazijoje veikiančiu vidiniu 

informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją ir kokiais 

būdais tą gali padaryti. 

Interneto svetainėje yra rekomenduojamo pranešimo apie pažeidimą 

pateikimo forma. 

Negauta skundų, pranešimų ar kitais būdais gautos informacijos dėl 

galimų korupcinio pobūdžio veikų. 

5 Inicijuoti darbuotojų 

dalyvavimą seminaruose 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės, antikorupcinio 

ugdymo programos 

integravimo į ugdymo 

procesą temomis. 

Inicijuotas darbuotojų dalyvavimas seminaruose korupcijos prevencijos 

ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos integravimo į ugdymo 

procesą temomis.  

2018-12-12 progimnazijos darbuotojams organizuota paskaita „Kovos 

su korupcija sistema Lietuvoje. Antikorupcinio ugdymo diegimas 

bendrojo ugdymo įstaigose”, kurią vedė Lietuvos Respublikos STT 

Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina 

Paštuolienė. Mokymuose dalyvavo 49 proc. darbuotojų. Darbuotojai 

supažindinti su korupcijos prevencijos priemonėmis ir pasekmėmis. 

Pagilintos pedagogų žinios  apie antikorupcinio ugdymo galimybes, 

formas, metodus.  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir KPKC 

organizuotose antikorupcinio švietimo paskaitose dalyvavo 

pavaduotojas ūkio reikalams R. Butkus („Kovos su korupcija sistema 

Lietuvoje. Sociologiniai tyrimai“, pažyma 2018-03-07 Nr. PA-196) ir 

administratorius A. Balnys („Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

viešajame sektoriuje“, pažyma 2018-10-31 Nr. PA-867). 



Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir KPKC 

organizuotoje antikorupcinio švietimo paskaitoje dalyvavo pradinio 

ugdymo mokytojos Ž. Skirkaitė ir G. Kriaučiūnienė („Korupcijos 

samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“, pažyma 

2019-12-13 Nr. PA-862). 

6 Antikorupcinio švietimo 

temas integruoti į 

mokomuosius dalykus, 

klasių vadovų veiklą, 

neformalųjį švietimą, 

popamokinius renginius. 

Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į lietuvių kalbos, etikos, 

pasaulio pažinimo, žmogaus saugos, dailės mokomuosius dalykus, 

klasių vadovų veiklą, neformalųjį švietimą, popamokinius renginius. 

Mokiniai supažindinti su savivaldos principais ir skatinami būti 

aktyviais visuomenės nariais, nepakančiais korupcijos reiškiniams, 

ugdosi vertybines nuostatas. Supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, 

priežastimis, pasekmėmis. 

2018 m. integruotos temos: „Korupcijos samprata, kilmė ir jos 

padariniai“ „Kodėl žmonės būna nesąžiningi“, „Kurkime Lietuvą be 

korupcijos“, ,,Vokai skirti laiškams, o ne pinigams”, „Korupcijos 

vaisiai“, ,,Antikorupcijos laboratorija“, „Kaltė. Sąžinė“, „Ar tiesa, kad 

visų pirštai į save lenkti?“ ir pan.  

2019 m. integruotos temos: istorijos pamokose: „Kovos su korupcija 

priemonės Napoleono baudžiamajame kodekse“, „Prekių trūkumas 

Sovietų Lietuvoje ir neteisėti jų įsigijimo būdai“, „Korupcijos 

užuomazgos seniausiųjų civilizacijų teisės normose“, „Kyšius ir interesų 

konfliktus draudžiantys įstatymai Didžiojoje Britanijoje XIX a.“, 

„Korupcijos samprata Hamurabio teisyne“, „Kova su kyšininkavimu 

senovės Atėnuose“, „Indulgencijos kritika Liuterio tezėse. Diskusija 

pagal indulgencijų pardavėjo citatą „Skardinėn įmesta moneta 

suskambės – kenčiančiojo siela iš karto į dangų nuskries“, 

„Sąžiningumo samprata ir numatytos bausmės viduramžių cechų ir 

gildijų taisyklėse“. 

Integruotos temos į kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą:  

„Kiek mes iš tikrųjų sąžiningi?”, diskusija „Kokia jūsų nuomonė apie 

kyšius?“, „Kodėl malonu, kai mus giria“, „Ko nenusipirksi mokykloje“, 

„Kas šiais laikais laikoma garbe ir garbingu elgesiu?“, „Kas geriau: saldi 

iliuzija ar skaudi tiesa?“, „Ar galima teigti, kad jaunas žmogus nuolat 

susiduria su skirtingomis kitų žmonių jam primetamomis vertybėmis ir 

tik per skaudžias patirtis susiformuoja savąsias?“, „Aš sąžiningas“, 

„Blogi įpročiai“, „Žmonių teisės ir pareigos“.  

7 Organizuoti renginius, 

skirtus tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. Dalyvauti 

miesto ir šalies mastu 

rengiamuose 

konkursuose, akcijose ir 

pan. 

2017 m. Kauno m. mokyklų mokinių skrajučių antikorupcine tema 

konkurse „Jaunoji karta – skaidri Lietuva“ 5-8 klasių mokinių komanda 

užėmė III vietą.  

2018 m. organizuoti renginiai, skirti tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti: ,,Būk sąžiningas 2018“, akcijos „Aš renkuosi sąžiningą 

Lietuvą“ kūrybinis darbas „Iliustruojam antikorupcinį šūkį“.  

2018 m. kovo mėn. Kauno mieto mokinių antikorupcijos žinių ir 

kūrybos konkurse 2-4 klasių mokinių grupėje progimnazijos komanda 

užėmė II vietą, 5-8 klasių mokiniai – III vietą. 2018 m. gruodžio 3 d. 

vykusiame Kauno miesto mokyklų mokinių skrajučių antikorupcijos 

tema konkurse-kūrybinėje iniciatyvoje ,,Mano dora, nekorumpuota 

Lietuva” užimta II vieta. 

2019 m. gruodžio mėn. organizuota antikorupcinė akcija „Aš renkuosi 

sąžiningą Lietuvą“ tema „Sąžiningumo tyrimų laboratorija“ 5-8 klasių 

mokiniams ir renginys „Padėkos gėlė“ 1-4 kl. mokiniams. 2019 m. 

gruodžio 4 d. Kauno miesto 5-8 kl. kūrybinių skrajučių konkurse „Mano 

dora, nekorumpuota Lietuva“ užimta I vieta. 2019 m. balandžio 2 d. 

Kauno miesto antikorupcijos žinių ir kūrybos konkurse „Būk 

sąžiningas“ 5-8 kl. mokinių komanda užėmė I vietą.  



Atkreipiamas mokinių ir visos progimnazijos bendruomenės dėmesys į 

korupciją kaip negatyvų socialinį reiškinį, mokomasi prisiimti 

atsakomybę už savo veiksmus, komunikuoti. Ugdoma nepakanti 

korupcijai mokinių pilietinė pozicija. Formuojamos antikorupcinės 

nuostatos, ugdomas poreikis drąsiai reikšti savo nuomonę, diskutuoti 

korupcijos prevencijos tema. 

8 Organizuoti klasės 

valandėles korupcijos 

prevencijos tema. 

Kartą per pusmetį vyko klasės valandėlės korupcijos prevencijos 

temomis: 

2018 m.: ,,Sprendimai ir pasirinkimai. Priežastys ir pasekmės“, 

,,Asmenybės vertybės ir principai“, ,,Savivaizdis: koks esu ir koks noriu 

būti“, ,,Įpročiai, papročiai, tradicijos kaip socialinės normos“, 

,,Žmogaus teisės, lygybė ir nešališkumas“, ,,Teisingumas kaip įstatymo 

valdžia“, ,,Ar visada tikslas pateisina priemones?‘‘, ,,Korupcijos 

samprata. Apibrėžimų įvairovė“, ,,Įstatymai patys neveikia“, 

,,Korupcija – nusikaltimas?“. 

Ugdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė pozicija. Formuojamos 

antikorupcinės nuostatos, ugdomas poreikis drąsiai reikšti savo 

nuomonę, diskutuoti korupcijos prevencijos tema. 

2019 m.: „Teisės, pareigos, atsakomybė“, „Kokios vaikų (mokinių) 

pareigos?“, „Koks esi ir koks nori būti“, „Sąžiningas su visais“, „Taupau 

pinigus“, „Korupcija – tautos priešas“,  

diskusija „Kas yra korupcija ir antikorupcija“, „Mokomės spręsti 

konfliktus taikiai ir be pykčio, be korupcijos, be piktnaudžiavimo 

padėtimi, žiniomis ir resursais“, „Kaip aš pasielgčiau“, „Sąžiningai 

pradėk nuo savęs”, „Ką daryti, kai nori daikto, kuris tau nepriklauso?” 

9 Organizuoti mokinių 

karjeros planavimą. 

Pagal ugdymo karjerai planus vykdomas mokinių karjeros planavimas. 

Mokiniai supažindinami su priėmimo į darbą kriterijais ir procedūromis 

ir pan.  

2018 metais organizuoti aštuoni ugdymo karjerai renginiai. Susipažinti 

su tolimesnio mokymosi galimybėmis mokiniai vyko į Kauno „Varpo“ 

gimnaziją, Kauno Maironio universitetinę gimnaziją, Kauno statybos ir 

paslaugų centrą, kur dalyvavo Europos profesinių gebėjimų savaitės 

renginyje, į J. Vitkaus inžinerijos bataliono organizuotą atvirų durų 

renginį. 

Mokiniai dalyvavo tradicinėje Studijų savaitėje Kauno Maironio 

universitetinėje gimnazijoje, Kauno miesto mokyklų 7–10-ųjų klasių 

mokiniams skirtame renginyje ,,Pasirink profesiją“. 

Progimnazijoje organizuotos integruotos ugdymo karjerai pamokos 

„Profesinio mokymo programos  Kauno informacinių technologijų 

mokykloje“, „Mokymosi tęstinumo galimybės Kauno taikomosios 

dailės mokykloje“ ir kt.  

2019 metais organizuotos integruotos ugdymo karjerai pamokos: 

„Profesinio mokymo programos Kauno informacinių technologijų 

mokykloje“, „Mokymosi tęstinumo galimybės Kauno taikomosios 

dailės mokykloje“, „Atsinaujinantys elektros energijos ištekliai. 

Žmogaus įtaka gamtai“, „Gestų kalbos vertėjo profesija“, „Karinė 

operacija „Žinių bomba“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje“.  

Mokiniai dalyvavo profesinio orientavimosi konsultavimo renginyje 

„Atrask, pažink, pasirink“ Kauno taikomosios dailės mokykloje; ŠMSM 

iniciatyvoje „Mokslininkai - mokykloms“ KTU įrašų studijoje; 

programavimo turnyre „Code Combat“ KTU informatikos fakultete; 

Jaunojo tyrėjo dienos renginiuose Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykloje.  

10 Supažindinti mokinių 

tėvus su mokinių 

Rugsėjo mėn., gegužės mėn. mokinių tėvai supažindinti su mokinių 

pasiekimų vertinimo sistema. Mokiniai ir jų tėvai žino, kaip ir kodėl 



pasiekimų vertinimo 

sistema. 

įvertinti mokinių pasiekimai. Progimnazijos interneto svetainėje 

paskelbtas progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. 

11 Užtikrinti skaidrią ir 

veiksmingą veiklą 

progimnazijoje. 

 

Progimnazijos bendruomenė informuojama apie progimnazijoje 

priimamus sprendimus, sprendimų priežastis, įstatyminį pagrįstumą. 

Pagal teisės aktų reikalavimus nustatyti sprendimai derinami su darbo 

taryba. Darbo tarybos nutarimai viešinami progimnazijos interneto 

svetainėje.  

2018-12-12 progimnazijos darbuotojams organizuota paskaita 

antikorupcine tema ,,Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. 

Antikorupcinio ugdymo diegimas bendrojo ugdymo įstaigose”.  

Progimnazijos  bendruomenė palankiai vertina vadovų, progimnazijos 

tarybos bei progimnazijoje veikiančių komisijų veiklos aiškumą ir 

skaidrumą. 

12 Informuoti visuomenę 

apie laisvas darbo vietas. 

Visuomenė informuojama apie laisvas darbo vietas skelbiant apie tai 

progimnazijos interneto svetainėje. 

13 Informuoti visuomenę 

apie darbuotojų vidutinį 

darbo užmokestį. 

Visuomenė informuojama apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį - 

pasibaigus ketvirčiui jis skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje. 

14 Darbuotojų pareigybių 

aprašymų, darbo tvarkos 

taisyklių papildymas 

korupcijos prevencijos 

svarbiomis nuostatomis 

bei teisinės atsakomybės 

priemonėmis. 

Darbuotojų pareigybių aprašymuose, darbo tvarkos taisyklėse 

nustatytos korupcijos prevencijos nuostatos bei teisinės atsakomybės 

priemonės. 

15 Savalaikis privačių 

interesų deklaracijų, 

pajamų ir turto 

deklaracijų pateikimas. 

Įstatymo nustatyta tvarka vykdomas savalaikis privačių interesų 

deklaracijų (direktorius, pavaduotojai, asmenys inicijuojantys, 

organizuojantys viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų komisijos 

nariai), pajamų ir turto deklaracijų pateikimas (direktorius, 

pavaduotojai), siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto. 

16 Užtikrinti finansų 

naudojimo viešumą. 

Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai viešinami 

progimnazijos interneto svetainėje.  

Interneto svetainėje teikiama informacija apie 2% GPM paramos ir 

paramos lėšų panaudojimą. 

17 Viešųjų pirkimų įstatymu 

ir kitais teisės aktais 

nustatytų reikalavimų 

laikymasis skelbiant su 

viešaisiais pirkimais 

susijusią informaciją 

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymu, patvirtintu progimnazijos mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu bei patvirtintomis progimnazijos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis.  

Viešuosius pirkimus inicijuojantys, vykdantys atsakingi asmenys 

susipažinę su etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairėmis, pasirašę 

konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas.  

CVP IS ir progimnazijos interneto svetainėje skelbiama metų pirkimų 

suvestinė, metų viešųjų pirkimų ataskaita, mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašas.  

Konkretūs numatomi pirkimai iš anksto skelbiami pagal viešųjų pirkimų 

skelbimo tvarką.  

Pirkimo sutartys nustatyta tvarka laiku viešinamos CVP IS. 

18 Padidinti viešųjų pirkimų, 

atliekamų naudojantis 

CPO, skaičių, 

atsižvelgiant į katalogo 

pasiūlymus 

Lyginant su 2017 metais padidėjo viešųjų pirkimų per CPO sudarytų 

pirkimų sutarčių vertė nuo bendro per metus vykdytų panašių prekių 

pirkimų vertės: kanceliarinių priemonių padidėjo 32%, valymo 

priemonių padidėjo 39%, higieninio popieriaus - išlieka panaši. 

19 Informuoti progimnazijos 

bendruomenę apie 

2 proc. GPM paramos lėšos ir paramos lėšos naudojamos progimnazijos 

nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti pagal 



biudžetinių ir 

nebiudžetinių lėšų 

panaudojimo. 

progimnazijos direktorės, pritarus progimnazijos tarybai, patvirtintas 

išlaidų sąmatas.  

Drauge su komanda direktorė rengia metinę progimnazijos ūkinės 

veiklos analizę, kasmet teikia ataskaitas apie finansinių išteklių 

(biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų) panaudojimą, išlaidų sąmatų 

vykdymą progimnazijos tarybai. 

Informacija apie lėšų panaudojimą viešinama progimnazijos interneto 

svetainėje. 

20 Įvertinti progimnazijos 

finansų kontrolės būklę 

Iki 2019 m. buvo teikiamos finansų kontrolės būklės ataskaitos Kauno 

m. savivaldybei. Progimnazijos finansų kontrolės būklę vertina 

direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Pašalpas darbuotojams skirti siūlo sudaryta komisija. Progimnazijoje 

laikomasi finansų kontrolės taisyklėse nustatytų procedūrų, jos  

ekonomiškos, veiksmingos, funkcionuoja kaip vientisa sistema. 

21 Vykdyti prevencinę 

pirkimų-pardavimų 

sutarčių kontrolę. 

Vykdoma prevencinė pirkimų-pardavimų sutarčių kontrolė. Tinkamai 

vykdomos, savalaikiai pratęsiamos, sudaromos naujos sutartys. Sutarčių 

inventorizacija atliekama kartą per metus. 

Savivaldybės nustatyti patalpų nuomos duomenys skelbiami 

progimnazijos interneto svetainėje. 

22 Įvertinti progimnazijos 

direktoriaus veiklą 

ugdymo, finansų ir 

ūkinėje srityse. 

Progimnazijos direktorės veikla ugdymo, finansų ir ūkinėje srityse 

įvertinama teikiant ataskaitas steigėjui dėl progimnazijos direktorės 

veiklos. Ataskaitos viešinamos progimnazijos interneto svetainėje. 

 

Ataskaitą parengė darbo grupė: 

 

pavaduotoja ugdymui Rūta Būtautė 

pavaduotoja ugdymui Virginija Šidlauskienė 

administratorė Audronė Guzikauskienė 

istorijos mokytoja Violeta Buksienė 

pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šulskas 

 

Veiklą koordinavo ir konsultavo direktorė Antanina Džiugienė 

 


