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DRUSKININK Ų „RYTO“ GIMNAZIJOS 2019-2021 MET Ų KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS PROGRAMA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa  

(toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 
2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, ir Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 
metų programa. 

2. Programos paskirtis – užtikrinti „Ryto“ gimnazijos ankstesnės prevencijos 
programos tęstinumą, intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir 
plisti gimnazijoje. 

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

4. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama  vadovaujantis šiais principais:  
4.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės mokykloje įgyvendinamos laikantis 

LR Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių 
ir laisvių apsaugą; 

4.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 
4.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas 

derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis reikalinga informacija ir 
teikiant vienas kitam reikalingą pagalbą; 

4.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.  

5. Programa parengta  3 metų laikotarpiui.  
 

II.  PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
6. Programos tikslai: 
6.1. korupcijos prevencijos srityje: 
6.1.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti; 
6.1.2. užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus,  
6.1.3. užtikrinti skaidrumą teikiant viešąsias paslaugas. 
6.2. antikorupcinio švietimo srityje: 
6.2.1. supažindinti mokyklos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos reiškiniui; 
6.2.2. didinti bendruomenės narių pasitikėjimą  savivaldybės institucijomis. 
7. Korupcijos prevencijos programos uždaviniai: 
7.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano 

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

mokyklos bendruomenei; 
7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 
7.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais 

visuomenės nariais. 
 
 



III.BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 
 

8. Programa įgyvendinama vykdant Programos įgyvendinimo priemonių planą. 
9. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti 

vykdytojai. 
__________________________________________________________ 

 
  



Druskininkų „Ryto“ gimnazijos  
2019-2021 metų korupcijos prevencijos 
programos priedas 

 
DRUSKININK Ų „RYTO“ GIMNAZIJOS 2019-2021 MET Ų KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONI Ų PLANAS 

 
Eil. Nr. Priemonės Vykdymo laikas Vykdytojai 
1. Integruoti korupcijos prevencijos temas 

į pilietinio, dorinio ugdymo, 
ekonomikos, psichologijos dalykų 
ugdymo programas 

Kiekvienais mokslo 
metais 

Direktorius, dalykų 
mokytojai 

2. Organizuoti 1 – 2 klasių valandėles 
antikorupcinės kultūros formavimo 
klausimais 

Kiekvienais mokslo 
metais  

1-2 klasių auklėtojai 

3. Organizuoti susitikimus su 
Druskininkų savivaldybės 
centralizuotos audito tarnybos, 
prokuratūros, policijos komisariato 
darbuotojais 

Kasmet Direktorius, klasių 
auklėtojai 

4. Skelbti gimnazijos interneto svetainėje 
Viešųjų pirkimų metinį planą 

Kasmet iki kovo 15 d. Direktoriaus 
pavaduotojas 
bendriesiems 
reikalams ir ūkiui 

5. Laiku pateikti privačių interesų 
deklaracijas 

Kasmet Direktorius, 
pavaduotojai ugdymui 

6. Pateikti savivaldybės administracijai 
finansų kontrolės būklės ataskaitą 

Kasmet sausio mėn. Direktorius 

7. Tirti skundus, pranešimus dėl galimų 
korupcinio pobūdžio veikų 

Pagal poreikį Direktorius, 
pavaduotojai ugdymui 

8. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos 
dieną mokykloje organizuojant įvairius 
renginius (susitikimus, plakatų parodą, 
vaizdo klipų antikorupcine tema 
peržiūrą, rašinius, debatus ir kt.) 

Kasmet gruodžio mėn. Direktorius 

9. Organizuoti mokinių priėmimą į 
gimnaziją pagal pagrindinio ugdymo 
antrosios dalies ir vidurinio ugdymo 
programas vadovaujantis 2013 m. 
gruodžio 30 d. Druskininkų 
savivaldybės sprendimu Nr.T1-239 

Kasmet  Direktorius 

10. Viešai skelbti gimnazijos interneto 
svetainėje informaciją apie laisvas 
darbo vietas bei organizuojamus 
konkursus. 

Kasmet Direktorius 

11. Teikti mokyklos ugdomosios ir 
finansinės bei ūkinės veiklos ataskaitas  
Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai, 
Savivaldybės tarybai   

Kasmet iki kovo 25 d. Direktorius  

 
___________________________ 

 


