
     PATVIRTINTA 

     Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijos direktoriaus  

2018-09- 11 įsakymas Nr. 1.3 – 234 

 

KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau– Programa) 

skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijoje. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, Kauno miesto savivaldybės korupcijos 

prevencijos programa. 

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.  

4. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:  

- 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; 

- 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. 

5. Programa įgyvendinama pagal korupcijos prevencijos priemonių planą, rengiamą vieneriems mokslo 

metams. 

II. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

6. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, progimnazijos nuostatais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 

Vykdomos švietimo programos:  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio  ugdymo programos 

pirmoji dalis, neformaliojo švietimo. Mokyklos direktorius kasmet atsiskaito už  ūkinę ir finansinę veiklą  

mokyklos tarybai, mokyklos bendruomenei. Mokyklos veiklos ataskaitos pateikiamos Kauno miesto 



savivaldybės tarybai, Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai.   Mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinė 

biudžetą, dalyvauja planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų panaudojimo klausimus. 

Atsiskaitoma už paramos lėšas, lėšas, skirtas mokinių pažintinei veiklai, specialiųjų lėšų panaudojimą.  

Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų 

deklaracijas. 

7. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, patvirtintu 

progimnazijos mažos vertės pirkimų aprašu bei patvirtintomis progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės taisyklėmis. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama metų pirkimų suvestinė, metų viešųjų 

pirkimų ataskaita, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ir jo pakeitimai.  

8. Mokyklos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

8.1. viešieji pirkimai; 

8.2. viešų ir privačių interesų konfliktas; 

8.3. nelegalūs apmokėjimai ar kitoks neteisėtas atsilyginimas už teikiamas paslaugas.  

9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos pasekmės 

progimnazijoje: 

9.1. pablogėti progimnazijos teikiamų paslaugų, ūkinės ir finansinės veiklos kokybė bei paslaugų 

prieinamumas; 

9.2. sumažės visuomenės pasitikėjimas progimnazijos teikiamų paslaugų kokybe. 

 

III. SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

10. Programos tikslai: 

10.1. ugdyti progimnazijoje bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai 

pilietinę poziciją, didinti teisinė sąmoningumą; 

10.2. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

11. Korupcijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 

11.1. užtikrinti  efektyvų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo administravimą; 

11.2. užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir apimantys atsiskaitomumą 

progimnazijos bendruomenei; 

11.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

11.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais nariais; 

11.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

11.6. didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis. 

 

 

 



IV. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 12. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

12.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų; 

12.2. visuotinio privalomumo – korupcijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam 

kitokią pagalbą.  

 

V. SKYRIUS 

PROGRAMOS  ADMINISTRAVIMAS 

 13. Už programos įgyvendinimą, metodinės pagalbos teikimą ir kontrolę pagal kompetenciją atsako 

progimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. 

 14. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, turi teisę gauti reikiamą informaciją apie 

vykdomus viešuosius  pirkimus. 

15. Už konkrečių Programos priemonių  įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane 

nurodyti vykdytojai. 

 15. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo planą rengia darbo grupė, atsakinga už korupcijos 

prevenciją. 

 16. Korupcijos prevencijos programą tvirtina direktorius. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 17. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą. Programa tvirtinama 

ir atnaujinama direktoriaus įsakymu. 

 18. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami mokyklos interneto 

svetainėje. 

  

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


