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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 
PROGRAMA                                 2022–2024 METAMS 

 
I  SKYRIUS 

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 
 
 

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021–2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau 
Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę 
Gimnazijoje: 

1.1. programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Prienų rajono 
savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa. 

1.2. programos paskirtis – užtikrinti Prienų r. Jiezno gimnazijoje korupcijos prevenciją, 
šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę 
Gimnazijos darbuotojų veiklą. 

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos: 
2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Gimnazijoje 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. 

3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 
skaidresnę, viešesnę ir veiksmingesnę Gimnazijos veiklą. 

4.  Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. 
5. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir Gimnazijos bendruomenės antikorupciniu 

švietimu  ir mokymu. 
6. Programa parengta 3 metų laikotarpiui ir įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą 

Programos įgyvendinimo priemonių planą. 
 
 

II SKYRIUS 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS APLINKOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU 

POŽIŪRIU 
 

7. Gimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė maža ir korupcijos rizika yra valdoma. 
8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, mokykloje  

įgyvendintos  šios Kovos su korupcija priemonės: 
8.1. informacija apie programos įgyvendinimą kartą per metus pateikiama Prienų rajono 

savivaldybės administracijai; 
8.2. darbuotojams sudaromos sąlygos dalyvauti mokymuose ir seminaruose; 
8.3. Gimnazijoje įdiegta nauja darbuotojų darbo apmokėjimo sistema; 
8.4. Gimnazijos direktoriaus metinė ataskaita pateikiama Gimnazijos tarybai, bendruomenei 

(patalpinta gimnazijos interneto svetainėje); 



III SKYRIUS 
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
9. Programos tikslai: 
9.1. korupcijos prevencijos srityje: 
9.1.1. atskleisti priežastis bei sąlygas korupcijai pasireikšti Gimnazijoje ir jas šalinti; 
9.1.2. atskleisti priežastis bei sąlygas korupcijai pasireikšti Gimnazijoje ir jas šalinti:
9.1.3.užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų 

projektų prieinamumą bendruomenei; 
9.1.4. antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti Gimnazijos bendruomenę su 

keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 
10. Programos uždaviniai: 
10.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Gimnazijos bendruomenę įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą; 
10.2. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas; 
10.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Gimnazijoje. 
10.3.1. užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų 

projektų prieinamumą bendruomenei; 
10.4. antikorupcinio švietimo srityje – supažindinti Gimnazijos bendruomenę su 

keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 
11. Programos uždaviniai: 
11.1. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Gimnazijos bendruomenę įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą; 
11.2. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas; 
11.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Gimnazijoje. 
 
 

IV SKYRIUS 
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
12. Skundų, pateiktų Gimnazijos bendruomenės narių, sumažėjimu. 
13. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus 

skaičiumi. 
 

 
V SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 
 

14. Programos priemonių įgyvendinimą organizuoja Prienų r. Jiezno gimnazijos 
direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, administracija, 
mokytojai, auklėtojai ir darbuotojai, kiti vykdytojai, įrašyti į Programos priemonių planą. 

15. Kasmet iki gruodžio 31 d. Gimnazijoje atlikti programos priemonių įgyvendinimo ir jų 
veiksmingumo analizę. 

16. Mokytojai, auklėtojai, darbuotojai, bendruomenės atstovai iki einamųjų metų IV 
ketvirčio pabaigos gali teikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, savo 
pasiūlymus dėl Programos ir priemonių plano tikslinimo, papildymo. 

17. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą, atlikusi gimnazijos veiklos 
sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą, atsižvelgusi į 
pateiktus pasiūlymus, rengia asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

18. Gimnazijos korupcijos prevencijos programą įsakymu tvirtina Gimnazijos direktorius.



 
VI SKYRIUS 

PROGRAMOS FINANSAVIMAS 
 

19. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo 
šaltinių. Programos priemonių įgyvendinimo biudžetinis finansavimas numatomas atsižvelgiant į 
Gimnazijos finansines galimybes. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

20. Programa įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
21. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje 

(http://jieznogimnazija.lt/korupcijos- prevencija/). 
22. Už Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys Programoje 

nustatytų  reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
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