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KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJOS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

2022-2024 M. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau 

– Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, yra skirta korupcijos 

prevencijai užtikrinti Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje (toliau – Mokykla). 

2. Programa grindžiama teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, 

Mokyklos darbuotojų antikorupciniu švietimu ir informavimu. 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Programa padeda vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos Mokykloje politiką. 

5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių 

planą. 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Programos tikslai: 

6.1. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo 

koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, veiklų skaidrumą ir atvirumą; 

6.2. Siekti didesnio Mokyklos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo bendruomenei; 

6.3. Šalinti prielaidas, kurios sudaro galimybę Mokyklos darbuotojams pasinaudoti 

tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams;  

6.4. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti bendruomenę, didinti 

bendruomenės pasitikėjimą mokykla. 

7. Uždaviniai programos tikslams siekti: 

7.1. Užtikrinti efektyvų Mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, 

stiprinti Mokyklos atsparumą korupcijai; 



7.2. Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą ir skatinti nepakantumą 

korupcijos reiškiniams;  

7.3. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje; 

7.4. Ugdyti bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamas vertybines 

nuostatas Pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskas, kas vyksta šalia, 

sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius); 

7.5. Ugdyti gebėjimus: komunikuoti, rasti tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti 

ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus. 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

8. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio 

priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 

9. Programoje numatytas priemones įgyvendina Mokyklos direktorius ir Programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

10. Programos priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos 

įgyvendinimo priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia mokyklos direktoriui 

informaciją raštu apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Ši programa įsigalioja nuo programos sudarymo dienos. 

12. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

13. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

14. Už programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

________________________________ 


