
JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS 

 

Jonavos politechnikos mokykla (toliau – Mokykla), įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 2002 

m. birželio 12 d. korupcijos prevencijos įstatymu Nr. 57-2297 su visais papildymais ir pakeitimais, 2017 m.  lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymu Nr. XIII-804, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu 

Nr. V-1774 „Dėl informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-802 „Dėl 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ priemonių planu bei 

Jonavos politechnikos mokyklos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V1-24 „Jonavos politechnikos mokyklos 2021-2023 metų korupcijos 

prevencijos programa“ - teikti mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Rezultatai Pastabos 

1. Nustatyti ir įvertinti 
Mokyklos veiklos 
sritis, kuriose 
egzistuoja didelė 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė. 

Atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją 

asmuo 

2022 m. 
I ketv. 

Identifikuota, kokiose Mokyklos  
veiklos srityse egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
parengtas sąrašas. 

2022-03-22 pateikta korupcijos 
pasireiškimo tikimybės ir rizikos 
analizė, kuri patalpinta mokyklos 
internetinėje svetainėje www.jpm.lt 
skiltyje – Korupcijos prevencija.  

2. Sudaryti sąlygas 
darbuotojams bei 
kitiems asmenims 
pranešti apie 
korupcijos atvejus 
Mokykloje.  

Atsakingas už 
korupcijos 

prevenciją ir 
vidinio kanalo 
administravimą 

asmuo 

2022 m. 
 

Sudarytos galimybės asmenims, 
susidūrusiems su korupcija 
Mokykloje, pranešti atsakingam už 
korupcijos prevenciją ir vidinio 
kanalo administravimą Mokykloje 
asmeniui el. pašto adresu - 
korupcija@jpm.lt  

2022 m. spalio 26 d. direktoriaus 
įsakymu Nr. V1-120 parengtas 
Mokyklos vidiniu kanalu gautos 
informacijos apie pažeidimus teikimo 
ir nagrinėjimo bei informaciją 
pateikusio asmens konfidencialumo 
užtikrinimo tvarko aprašas. 
Mokykloje nustatytos vidinės 
procedūros, užtikrinančios vidiniu 
kanalu gautos informacijos, 
leidžiančios užtikrinti informaciją 
pateikusio asmens konfidencialumą. 

3. Skundų, pareiškimų 
dėl galimų apgaulės ir 
korupcinio pobūdžio 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

2022 m. 2022 m. nebuvo gauta nei vieno 
skundo, raštiško pranešimo dėl 
korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

Sudarytos galimybės  asmenims 
vidiniu kanalu pranešti apie 
korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

http://www.jpm.lt/
mailto:korupcija@jpm.lt


nusikalstamų veikų 
nagrinėjimas. 

vidinio kanalo 

administravimą 

asmuo 

veikų Mokykloje.  veikas Mokykloje el. pašto adresu – 
korupcija@jpm.lt  
Pranešimų nebuvo gauta.  

4. Atlikta Mokyklos 
pedagoginių ir 
nepedagoginių 
darbuotojų tolerancijos 
korupcijai apklausa. 

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją asmuo 

2022 m. 
I ketv. 

Atlikta Mokyklos pedagoginių ir 
nepedagoginių darbuotojų 
tolerancijos korupcijai apklausa, 
pateikti gauti rezultatai.   

Informacija patalpinta Mokyklos 
internetinėje svetainėje www.jpm.lt 
skiltyje – Korupcijos prevencija. 

5. Esant būtinybei papildyti 

Mokyklos korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių 

planą 2021-2023 

metams.  

Atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

vidinio kanalo 

administravimą 

asmuo 

2022 m. Mokyklos korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 

planas 2021-2023 metams 

papildytas dvejais naujais tvarkų 

aprašais korupcijos tema.  

Papildyta šiais tvarkų aprašais: 

1. 2022 m. spalio 26 d. Jonavos 

politechnikos mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-120 patvirtintas 

Jonavos politechnikos mokyklos 

vidiniu kanalu gautos informacijos apie 

pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei 

informaciją pateikusio asmens 

konfidencialumo užtikrinimo tvarkos 

aprašas. 

2. 2022 m. spalio 26 d. Jonavos 

politechnikos mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-120 patvirtintas 

Jonavos politechnikos mokyklos 

darbuotojų antikorupcinio elgesio 

taisyklių tvarkos aprašas.   

6. Teisės aktų nustatyta 

tvarka Mokyklos 

internetinėje svetainėje 

skelbti viešųjų pirkimų 

planą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

 

2022 m. Patalpintas 2022 m. viešųjų 

pirkimų planas su visais 

papildymais ir koregavimais 

Mokyklos internetinėje svetainėje 

www.jpm.lt skiltyje -  Viešieji 

pirkimai. 

Mokyklos internetinėje svetainėje 

www.jpm.lt skiltyje – Viešieji pirkimai 

yra patalpintas metinis viešųjų pirkimų 

planas 2022 m. su visais papildymais ir 

koregavimais.  

Visi įvykdyti viešieji pirkimai 

skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos 

nurodyta tvarka internetiniame 

puslapyje http://eviesiejipirkimai.lt/ 

https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?o

ption=com_vptpublic&task=sutartys&

Itemid=109 

mailto:korupcija@jpm.lt
http://www.jpm.lt/
http://www.jpm.lt/
http://www.jpm.lt/
http://eviesiejipirkimai.lt/
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https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109
https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109


7. Kontroliuoti ar laiku 

pateikiamos viešų ir  

privačių interesų 

deklaracijos. 

Atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją 

asmuo. 

 

2022 m. Viešieji ir privatūs interesai yra 

deklaruojami. Laiku yra 

pateikiamos jų deklaracijos.  

Mokyklos viešieji ir privatūs interesai 

yra integruoti į Mokyklos darbuotojų 

antikorupcinio elgesio taisykles.  

Laiku yra pateiktos viešų ir privačių 

interesų deklaracijos VMI Mokyklos 

atsakingų asmenų.  

8. Supažindinti Mokyklos 

bendruomenę su 

Mokyklos finansine ir 

veiklos ataskaitomis.  

Direktorius, 

Vyr. buhalteris 

 

2022 m. Informacija patalpinta Mokyklos 

internetinėje svetainėje.   

Mokyklos internetinėje svetainėje 

www.jpm.lt  skiltyje – Administracinė 

informacija yra patalpintos Mokyklos 

finansinė ir veiklos ataskaitos.  

9. Sudaryti sąlygas 

pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams 

dalyvauti mokymuose ir 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir 

antikorupcinio švietimo 

integravimo  klausimais. 

Personalo 

specialistė 

2022 m. Š. m. lapkričio 10 d. išklausyti 

nuotoliniai mokymai „Korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimas 

ministerijos įstaigose“. 

Dalyvavusių mokymuose dalyvių 

skaičius – 3.  

Mokymuose „Korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimas ministerijos 

įstaigose“ dalyvavo du švietimo 

pagalbos specialistai ir direktoriaus 

pavaduotojas infrastruktūrai.  

10. Antikorupcinio švietimo 

temas integruoti į 

pilietinio ugdymo, 

istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus ir 

neformalųjį ugdymą. 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

 

2022 m.  

 

Integruotos temos į istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus 9-12 kl. 

mokiniams.  

Pravestos 9 prevencinės paskaitos 

antikorupcinio švietimo tema istorijos 

ir etikos pamokų metu 9-12 klasių 

mokiniams.   

11. Paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

Mokykloje per klasių, 

grupių vadovų veiklą. 

Profesinio 

mokymo skyriaus 

vedėjas 

2022 m. 

gruodžio 9 d. 

Paminėta Tarptautinė antikorupcijos 

diena. 

Prevencinėje paskaitoje „Korupcijai – 

NE“ dalyvavo 9-12 kl. mokiniai kartu 

su klasių/grupių vadovais.  

 

Ataskaitą parengė: Ginta Judenienė, už korupcijos prevenciją ir vidinio kanalo administravimą Mokykloje atsakingas asmuo 

 

_______________________________________ 
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