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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2021–2025 METŲ PROGRAMA 

   

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS  

  

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) korupcijos prevencijos 

2021–2025 metų programa (toliau – Programa) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537. 

Programa skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo 

galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Progimnazijoje. 

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas: 

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. 

 

II . APLINKOS ANALIZĖ  

 

            3. Kretingos Simono Daukanto progimnazija - Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą 

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, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo 

įsakymais. Pagrindinė veiklos rūšis - švietimas. Progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos programos. Kitos veiklos rūšys 

- nekilnojamojo turto nuoma, mokinių maitinimas, transporto paslaugos.  

            4. Progimnazijos direktorius, vyriausias buhalteris kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę 

veiklą Progimnazijos tarybai ir Mokytojų tarybai.  

            5. Progimnazijos svetainėje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisyklės, Progimnazijos veiklos planas, strateginis planas, Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos. Progimnazijos taryba kasmet informuojama apie 

metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant gimnazijos biudžeto poreikius, sprendžiant lėšų taupymo 

klausimus. Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitos pateikiamos Kretingos rajono 

savivaldybės tarybai. Direktorius ir Progimnazijos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, 

yra pateikę privačių interesų deklaracijas.  

6. Antikorupcinio ugdymo programos yra integruojamos į dorinio ugdymo (etikos/tikybos), 

pilietiškumo pagrindų, istorijos, mokomuosius dalykus bei klasių valandėlių užsiėmimus. 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

7. Programos tikslai: 
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7.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

7.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Progimnazijoje ir jas šalinti; 

7.3. užtikrinti skaidrią, veiksmingą veiklą Progimnazijoje. 

8. Programos uždaviniai: 

8.1. mažinti korupcijos galimybių atsiradimą; 

8.2. siekti, kad visi sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

Progimnazijos bendruomenei; 

8.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Progimnazijoje, gilinti bendruomenės suvokimą 

apie korupcijos reiškinį, esmę, priežastis ir pasekmes; 

8.4. skatinti bendruomenės nepakantumą korupcijos reiškiniams, antikorupcines nuostatas, 

nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją; 

8.5. ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas – pagarbą demokratijos 

vertybėms, neabejingumą viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumą, atsakomybę už veiksmus ir poelgius 

8.6. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos 

klausimais. 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

          9. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

          9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

respublikos Konstitucijos, Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

          9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

          9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vieni kitiems kitokią pagalbą. 

   

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

  

10. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (Priedas). 

Planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis atnaujinamas progimnazijos direktoriaus atskirais 

įsakymais, atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Progimnazijoje sritis ir šios 

Programos įgyvendinimo kokybę. 

11. Programą tvirtina Progimnazijos direktorius. 

12. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių 

plane nurodyti vykdytojai. 

13. Už programos įgyvendinimą atsakingas Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo. Jis parengia programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą už praėjusius 

metus ir iki gruodžio 31 d. pateikia Progimnazijos tarybai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           14. Programa skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje (https://www.kdp.lt) 

____________________________ 


