
 

 

 

 

 
 

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERLO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO POGRAMA 2021-2023 METAMS 
 

Antikorupcinis Mokyklos darbuotojų švietimas – vykdomas pagal pasirengtą programą ir/ar gaires, atsižvelgiant į Mokyklos darbuotojų tolerancijos 

korupcijai lygį, korupcijos atvejus Mokykloje, korupcijos riziką ir jos veiksnius. 

Mokyklos  ,,Antikorupcinio švietimo“ programos tikslas  –   šviesti Mokyklos darbuotojus bei neutralizuoti korupcijos galimybes, kurios gali būti 

padarytos: 

 sąmoningai, dėl asmeninės ar kitų asmenų naudos; 

 remiantis klaidinga prielaida, kad tai yra ne nusikalstama veika, o įprastas elgesys; 

 netyčia, dėl sąmoningumo ir supratimo stokos. 

 Mokyklos ,,Antikorupcinio švietimo programa“ nustato Mokyklos darbuotojų elgesio taisykles, gaires ir mokymą, didinant visų darbuotojų korupcijos ir 

jos žalos supratimą, siekiant padėti Mokyklos vadovams ir darbuotojams laiku nustatyti galimą korumpuotą  praktiką ir užkirsti jai kelią. 

Antikorupcinio švietimo programa parengta LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir 

Mokyklos antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei. 

Eil. 

Nr. 

Mokymo temos pavadinimas Mokymų turinys/organizatorius Dalyviai  Mokymų data 

Mokymai, seminarai, konferencijos 

 

1. 

Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. 

Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

 

Prevencijos priemonės viešajame ir privačiame sektoriuje, 

EBPO konvencija dėl užsienio pareigūno papirkimo, 

sociologinių tyrimų duomenys, Antikorupcinės aplinkos 

vadovas, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.  

Organizatorius - STT Antikorupcinis skyriaus. 

Mokyklos direktorė, padalinių 

vadovai, korupcijos prevencijos 

koordinavimo ir kontrolės darbo 

grupė 

2021 m.  

I ketvirtis 

(2021-03-18) 

2. Pasitarimas dėl antikorupcinės 

aplinkos tobulinimo 

ŠMSM pasitarimas su profesinio mokymo įstaigų atstovais dėl 

antikorupcinės aplinkos tobulinimo profesinio mokymo įstaigose  

Mokyklos direktorė, korupcijos 

prevencijos koordinavimo ir 

kontrolės darbo grupė 

2021 m.  

I ketvirtis 

(2021.03.25) 

3. Metodinės pagalbos renginys, 

kuriame STT atstovai skaitė 

pranešimus. 

Metodinės pagalbos teikimo temos:  

1. Etikos (elgesio) kodeksas institucijoje. Paskirtis ir rengimas  

2. Pranešėjo apsaugos organizavimo teoriniai ir praktiniai 

Mokyklos direktorė, korupcijos 

prevencijos koordinavimo ir 

kontrolės darbo grupė 

2021 m.  

I ketvirtis 

(2021-03-26) 

PATVIRTINTA 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos  

direktoriaus 

2021 m.  gegužės 5 d.  įsakymu Nr. V1- 93 



aspektai  

Organizatoriai – STT ir ŠMSM 

4. Pasitarimas dėl klausimyno  

projekto. 

Klausimyno  projekto, skirto vertinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę mažos vertės pirkimų srityje aptarimas.  

Organizatorius ŠMSM 

Mokyklos direktorė, korupcijos 

prevencijos koordinavimo ir 

kontrolės darbo grupė, viešųjų 

pirkimų organizatorius 

2021 m.  

II ketvirtis 

(2021-04-28) 

 

5. 

Viešieji pirkimai. 

Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupcijos rizikos viešuosiuose 

pirkimuose. 

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose, korupcijos 

mechanizmai, prevencijos priemonės. Užduotis diskusijai. 

Organizatorius - STT Antikorupcinis skyriaus. 

Viešųjų pirkimų vykdytojai ir 

organizatoriai 

2021 m.  

III -IV ketvirtis – 

2022 m I ketvirtis  

 

6. 

Įvadinė  

Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupciniai nusikaltimai ir 

atsakomybė. 

Korupcijos sąvoka, korupcijos rizikos sritys, baudžiamoji 

atsakomybė, dovanos ir kyšio samprata, korupcijos prevencijos 

priemonės, sociologinių tyrimų duomenys, EBPO konvencija dėl 

užsienio pareigūno papirkimo. Užduotis diskusijai. 

Organizatorius - STT Antikorupcinis skyriaus. 

  

Mokyklos administracijos 

darbuotojai,   pedagogai, ūkio dalies 

darbuotojai 

2021 

IV ketvirtis 

 

7. Įvadinė antikorupcinio švietimo paskaita – „Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė” 

 

 

 

 

Antikorupcinio švietimo vaizdo 

paskaitos 

 

 

 

Savarankiškam 

mokymui 

 

 

 

Visi mokyklos 

darbuotojai 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

m.  
8. Interesų konfliktai ir jų valdymas 

 

9. Pranešėjų apsauga 

 

10. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose 

 

11. Antikorupcinės aplinkos kūrimas 

Antikorupcinis švietimas 

Eil. 

Nr 

Antikorupcinio švietimo 

programos priemonės 

Priemonės aprašymas/paskirtis Nuoroda, šaltinis Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai Terminai 

 

1. Mokyklos parengta 

pranešimo atmintinė 

Susidūrus su korupcija, asmenys turi 

žinoti 

Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyrius 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė 

Mokyklos 

darbuotojai 

susipažino su 

mokyklos svetainėje 

„Korupcijos 

prevencija“ skyriuje 

patalpinta 

informacija, žino 

kaip elgtis, susidūrus 

su korupcija 

Nuolat  



 Mokyklos atsparumo 

korupcijai politiką  

Su politika supažindinami visi 

mokyklos darbuotojai, skelbiant ją 

mokyklos svetainėje 

Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyrius 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė 

Tikimasi užkirsti 

kelią korupcijos 

apraiškoms bei 

pašalinti galimas 

korupcijos 

atsiradimo prielaidas 

2021 m  

I ketvirtis 

2. Antikorupcinis švietimas. 

Mokomoji medžiaga., 

Korupcijos temas integruoti 

į mokymo dalyką (etika) 

2005 metais Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose pradėtos diegti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos patvirtintos 

antikorupcinio ugdymo programos, 

parengtos VšĮ Šiuolaikinių didaktikų 

centro bendradarbiaujant su 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnyba (STT) ir 

„Transparency International“ 

Lietuvos skyriumi. STT darbuotojai, 

bendradarbiaudami su savivaldybių 

švietimo skyrių atstovais, nuolat 

supažindina Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų vadovus su 

antikorupcinio ugdymo programos 

metodine priemone „Antikorupcinio 

ugdymo galimybės bendrojo 

lavinimo mokykloje“ ir teikia 

rekomendacijas dėl jos diegimo. 

Vykdant Nacionalinės kovos su 

korupcija programos nuostatas 

antikorupcinio švietimo programas 

siekiama integruoti į istorijos, 

politologijos, etikos, tikybos 

pamokas. Lietuvos mokyklos 

raginamos aktyviai vykdyti 

pilietines antikorupcines akcijas, 

konferencijas, organizuoti debatus ir 

kitus renginius. 

Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyriuje 

– Antikorupcinis švietimas  

 

 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-

svietimas/mokomoji-

medziaga/7498 

 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė. 

 Etikos mokytojas 

Korupcijos temos 

bus integruotos į 

mokinių mokymo 

dalyką (etika). 

Mokiniai bus 

supažindinti su 

korupcijos 

pasireiškimais, 

prevencija, su  

mokykloje 

antikorupcinės 

aplinkos kūrimu 

2021-2023 

mokslo 

metai 

3. Antikorupcinis   švietimas. 

Korupcijos rizikų 

pristatymai 

Penkiose antikorupcinio švietimo 

vaizdo paskaitose pristatomos 

korupcijos rizikos sveikatos 

apsaugos sektoriuje, viešųjų 

pirkimų, ūkio subjektų priežiūros ir 

Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyriuje 

– Antikorupcinis švietimas  

 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

Mokyklos 

darbuotojai 

susipažino su 

mokyklos svetainėje 

„Korupcijos 

2021-2023 

metų eigoje 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/mokomoji-medziaga/7498
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/mokomoji-medziaga/7498
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/mokomoji-medziaga/7498
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496


kontrolės, aplinkos apsaugos, 

Europos Sąjungos lėšų 

administravimo ir panaudojimo 

srityse. Čia pateikiami sociologinių 

tyrimų rezultatai, siūlomos taikyti 

korupcijos prevencijos priemonės ir 

gerosios praktikos pavyzdžiai. 

svietimas/korupcijos-riziku-

pristatymai/7496  

grupė prevencija“ skyriuje 

patalpinta 

informacija 

4. Kryžiažodžiai  STT sudaryti kryžiažodžiai 

antikorupcinio švietimo tematika  

https://www.stt.lt/antikorupcinis-

svietimas/skaidrumo-

galvosukiai/7551 

 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė 

Darbuotojai gali 

pasitikrinti savo 

žinias apie korupciją 

ir jos prevenciją 

Metų eigoje 

5. Darbuotojų tolerancijos 

korupcijai nustatymo 

(TKL), ataskaita  

Informacija  Mokyklos 

darbuotojams 

Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyrius 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė 

Anketų atsakymai   

padės suformuoti ir 

koreguoti darbuotojų 

antikorupcinio 

švietimo turinį, 

didinti 

antikorupcinio 

švietimo 

veiksmingumą, 

įvertinti 

netolerancijos 

korupcijai lygio 

pokyčius 

2021-2022 

m. 

6. Supažindinti Mokyklos 

darbuotojai su atsparumo 

korupcijai lygio nustatymo 

(AKL) rezultatais 

Informacija Mokyklos darbuotojams Mokyklos interneto svetainės 

„Korupcijos prevencija“ skyrius 

Mokyklos  

korupcijos 

prevencijos 

koordinavimo ir 

kontrolės darbo 

grupė 

Tikimasi įtraukti 

mokyklos 

darbuotojus kuriant 

ir įgyvendinant 

korupcijai atsparią 

aplinką. 

2021-2023 m 

 (kasmet) 

 

 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/skaidrumo-galvosukiai/7551
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/skaidrumo-galvosukiai/7551
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/skaidrumo-galvosukiai/7551

