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ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS, KONTROLĖS, ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO IR 

INFORMAVIMO PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švenčionių progimnazijos (toliau – Progimnazijos) korupcijos prevencijos, kontrolės, 

antikorupcinio švietimo ir informavimo programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę 

ir veiksmingą korupcijos kontrolę ir prevenciją Progimnazijoje. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

3. Programa padės: 

3.1. vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir 

atviresnę progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą; 

3.2. ugdyti mokinių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų 

žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

4. 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 asmenims 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.  

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Programos paskirtis – užtikrinti Progimnazijos korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas 

korupcijai atsirasti ir plisti mokykloje. 

6. Programos tikslai: 

6.1. įgyvendinti korupcijos kontrolės, prevencijos ir antikorupcinio švietimo ir informavimo 

sistemą mokykloje; 

6.2. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

6.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą progimnazijoje; 

6.4. ugdyti mokinių antikorupcines nuostatas. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo 

administravimą;  

7.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

progimnazijos bendruomenei; 



7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;  

7.4. įtraukti Progimnazijos bendruomenės narius į kovą su korupcija, atskleisti moralinę, 

visuomeninę ir finansinę korupcijos žalą, nurodyti pasipriešinimo jai galimybes bei skatinti 

Progimnazijos bendruomenės narius nesitaikstyti su korupcija ir aktyviai su ja kovoti; 

7.5. vadovaujantis Bendrojo ugdymo programose suformuluotais principais ugdyti mokinių 

vertybines nuostatas (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, 

sąžiningumas, atsakomybė už veiksmą, poelgį, nepakantumas korupcinio pobūdžio veiklos 

apraiškoms). 

 

 

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KRYPTYS 

 

8. Programos strateginės kryptys yra: 

8.1. korupcijos prevencija; 

  8.2. antikorupcinis švietimas.  

9. Korupcijos prevencija Progimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos Progimnazijoje priemonės įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant 

pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

9.2 visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos Progimnazijoje subjektais gali būti visi 

mokyklos darbuotojai. Mokiniams antikorupcinis ugdymas integruotas į dorinio ugdymo 

(etikos/tikybos) ir istorijos dalykus;  

9.3. viešumo ir demokratiškumo – visi sprendimai, dėl mokyklos veiklos priimami suderinus 

su mokykloje veikiančiomis savivaldos institucijomis (Progimnazijos taryba, mokytojų taryba, 

mokinių taryba), darbo taryba;  

9.4. pastovumo – korupcijos prevencijos mokykloje priemonių veiksmingumo užtikrinimas 

nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus; 

9.5. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam reikiamą pagalbą.  

 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

 

10. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą.  

11. Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą ir jų taikymo veiksmingumą užtikrina 

progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinacinė grupė, atsakinga už korupcijos prevenciją 

ir kontrolės vykdymą progimnazijoje.  

12. Progimnazijos prevencijos korupcijos, kontrolės, antikorupcinio švietimo ir informavimo 

programą tvirtina progimnazijos direktorius. 

13. Antikorupcinis švietimas ir informavimas bei korupcijos prevencija Progimnazijoje 

vykdoma: 

13.1. supažindinant Progimnazijos darbuotojus su korupcijos reiškiniu, jo esme, priežastimis, 

pasekmėmis ir skatinant nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

13.2. mokinių švietimas – integruojant į dorinio ugdymo (etikos/tikybos) ir istorijos  dalykus, 

organizuojant akcijas, susitikimus, paskaitas, klasės valandėles; 

13.3. teikiant miesto gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija per 

visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais. 

 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Programa įsigalioja nuo patvirtinimo dienos. 

15. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami mokyklos darbuotojai. 

16. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane 

paskirti atsakingi vykdytojai. Kartą per metus atsakingi vykdytojai atsiskaito Progimnazijos tarybos 

posėdyje už Programos priemonių įgyvendinimą. 

17. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, korupcijos prevencijos Programa 

gali būti keičiama.  

__________ 

 

 

 

 

 

 


