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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos (toliau - Progimnazija) 2023–2025 metų 

korupcijos prevencijos programos (toliau – programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, 

veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje, skaidresnę, viešesnę ir 

veiksmingesnę progimnazijos veiklą. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programa. 

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:  

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 asmenins ir taip pakenkiant piliečių ir 

valstybės interesams; 

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. 

„Nulinė dovanų“ politika – darbuotojai vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna 

darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės.  

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

atsirasti ir plisti progimnazijoje. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis 

korupcijos prevencijos priemonėmis, progimnazijos bendruomenės antikorupciniu švietimu 

ir informavimu, bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, siekiant kompleksiškai 

vykdyti šio neigiamo socialinio reiškinio prevenciją. 

4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei 

informavimas. 

5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

 

 



II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

6. Progimnazija  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais, 

Progimnazijos nuostatais bei įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis. 

7. Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

8.  Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, 

patvirtintu mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei patvirtintomis progimnazijos 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis.  

9. Progimnazijos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą mokyklos 

tarybai. Mokyklos bendruomenė kasmet informuojama apie lėšų panaudojimą. 

10. Progimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos Kauno miesto 

savivaldybės merui. Mokyklos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, 

mokyklos tarybai. 

11. Progimnazijoje taikoma nulinės dovanų tolerancijos politika. Progimnazijos darbuotojai, 

vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio 

(dovanų (išskyrus dovanas, gautas pagal Įstatymą), nuolaidų, lengvatų ir pan.) gauti neturi 

teisės. Darbuotojai privalo atsisakyti priimti siūlomas paslaugas ar dovanas, tačiau gali 

pasiūlyti atsidėkoti už profesionalai atliekamą darbą žodine ar rašytine forma (padėkos 

raštas/diplomas). 

12. Progimnazijos vadovai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę 

privačių interesų deklaracijas. 

13. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į 5-8 klasių etikos pamokas, klasės auklėtojų 

veiklą, neformalųjį švietimą, renginius.  

14. Progimnazijos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

14.1. Viešieji pirkimai; 

14.2. Viešųjų ir privačių interesų konfliktas; 

14.3. Nelegalūs apmokėjimai ar kitoks neteisėtas atsilyginimas už teikiamas paslaugas. 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

15. Programos tikslai: 

15.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

15.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Progimnazijoje; 

15.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakankančią korupcijos augimui 

pilietinę poziciją. 

16. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 

16.1. sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos 

riziką; 

16.2. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano 

įgyvendinimo administravimą; 

16.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesais būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

Progimnazijos bendruomenei; 

16.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Progimnazijoje; 

16.5. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais 

visuomenės nariais. 

 

IV SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

17. Korupcijos prevencijos priemonės: 

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

ir vertinimas; 

17.2. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo 

koordinavimas ir kontrolė; 

17.3. korupcijos prevencijos priemonių plano viešinimas; 

17.4. pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimas; 

17.5. švietimas, visuomenės informavimas. 

 

V SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

18. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją koordinuoja korupcijos prevencijos  

priemonių įgyvendinimą. 

19. Mokinių antikorupcinis švietimas organizuojamas taikant įvairias priemones: 

19.1. įvairios pilietinės akcijos; 



19.2. integruotos etikos pamokos; 

19.3. klasės valandėlės antikorupcijos tema; 

19.4. viktorinos, piešinių parodos; 

19.5. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, „Transparency International“ atstovais 

Lietuvoje, dalyvaujamojo biudžeto projektų inicijavimas mokinių tarpe. 

 

VI SKYRIUS 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS  

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

20. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, progimnazijoje atliekama veiklos sričių 

analizė ir vertinimas: 

20.1. viešųjų pirkimų organizavimas; 

20.2. efektyvus biudžeto naudojimas; 

20.3. vidaus veiklos kokybės įsivertinimas; 

20.4. mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

21. Veiklos analizę ir vertinimą progimnazijoje vykdo asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos 

prevenciją ir jos kontrolę. 

22. 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. 

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

pasireiškimo galimybė, pateikia progimnazijos tarybai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Programą įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kiekvienais 

metais tvirtinamą Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

25. Už programos įgyvendinimą atsakingi Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirti 

asmenys, už konkretų Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai. 

26. Programa skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje www.dobkevicius.kaunas.lm.lt 

 

_________________________________ 

 

http://www.dobkevicius.kaunas.lm.lt/

