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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
2019–2021 m. m. 

  
I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 
1. Jurbarko r. Eržvilko gimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-
904), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 
2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“.    

2. Pagrindinis Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę Jurbarko r. Eržvilko gimnazijoje (toliau – Gimnazija).  

3. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose ir kituose įstatymuose apibrėžtos 
sąvokos. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:   

3.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje 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.  

 3.2. 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.   

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 
priemonių planą.   

5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir 
informavimas. 

6. Programos nuostatų vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos direktoriaus įsakymu 
paskirta istorijos vyr. mokytoja Stasė Baužienė.  

Susidūrus su korupcijos apraiškomis gimnazijoje kreiptis el. p bauzast@gmail.com. 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  7. Programos tikslas: 
  7.1. didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Gimnazijoje, formuoti 

pilietinę antikorupcinę poziciją.   
8. Programos uždaviniai:   
8.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;  
8.2. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės 

nariais; 
8.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Gimnazijoje;   
8.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;  
8.5. prisidėti prie Bendrosiose programose ir Išsilavinimo standartuose formuluojamų 

vertybinių nuostatų ugdymo.  



III. 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 
vienas kitam kitokią pagalbą; 

9.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

  
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (1 priedas). 
11. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai. 
12. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje (www.erzvilkas.lt). 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Korupcijos prevencijos programos 2019–2020 m. m. 
1 priedas 

 
JURBARKO R. ERŽVILKO GIMNAZIJA 

 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Vykdymo 
laikas 

Atsakingi asmenys Numatomi rezultatai 

1. Gimnazijos interneto 
svetainėje skelbti mokyklos 
korupcijos prevencijos 
programą 

2019 m. 
spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
Jurgita Volbikienė 

Vykdomas gimnazijos 
bendruomenės narių ir 
visuomenės informavimas 

2. Susitikimai su STT, VSD, 
policijos, prokuratūros, 
teismų pareigūnais 

Kasmet Birutė Genienė, 
direktorė 

Mokiniai ir gimnazijos 
darbuotojai supažindinami su 
antikorupcine veikla 

3. Antikorupcinio švietimo 
temas integruoti į 
ekonomikos, pilietiškumo 
pagrindų, istorijos, etikos, 
tikybos mokomuosius 
dalykus ir klasių vadovų 
veiklą 

Kasmet Dalykų mokytojai, 
klasių vadovai 

Mokiniai supažindinami su 
savivaldos principais, 
ugdomos antikorupcinės 
nuostatos 

4. Gimnazijos interneto 
svetainėje skelbti 
planuojamų pirkimų 
suvestines,  tarpinių ir 
metinių finansinių ataskaitų 
rinkinius 

Kasmet Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams, vyr. 
buhalterė. 

Užtikrinamas viešųjų pirkimų, 
paramos gimnazijai 
naudojimo ir biudžeto 
viešumas 

5. Pažymėti Tarptautinę 
antikorupcijos dieną 
gimnazijoje, organizuoti 
įvairius renginius 
(paskaitas, piešinių, plakatų 
ir rašinių konkursus, 
apskritus stalus, diskusijas, 
pokalbius klasių valandėlių 
metu) 

Kasmet 
gruodžio 
mėn. 

Jurgita Volbikienė, 
klasių vadovai 

Ugdoma nepakanti korupcijai 
mokinių pilietinė pozicija 

6. Sudaryti sąlygas 
darbuotojams dalyvauti  
mokymuose, seminaruose  
antikorupcijos prevencijos 
temomis.  

Stiprinti darbuotojų viešųjų 
ir privačių interesų 
derinimą.  

Nuolat  

 

Direktorius Mokyklos darbuotojai bus 
geriau informuoti apie 
korupcijos prevencijos sistemą 
ir konkrečias prevencines 
priemones  

 



7. Gimnazijos metinę veiklos 
ataskaitą teikti mokytojų 
tarybai ir gimnazijos 
tarybai 

Kasmet Direktorius, kovos su 
korupcija darbo 
grupė 

Vykdomas gimnazijos 
bendruomenės narių 
informavimas apie mokyklos 
ugdomąją, finansinę ir ūkinę 
veiklą 

8. Viešai skelbti gimnazijos 
interneto svetainėje 
informaciją apie laisvas 
darbo vietas 

Nuolat Direktorius Užtikrinama skaidri veikla 
gimnazijoje 

  

________________________ 


