
 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos  

2015 – 2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 

 

Eil. 

Nr.  
Priemonės pavadinimas  Tikslas  Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai  

Laukiamas rezultatas  Vykdymo laikas  Vykdytojas  Finansa

vimas  
Priemonės 

įgyvendinimas 

1.  Sudaryti komisiją, 

atsakingą už 

nesitaikstymą su 

korupcija Biržų 

„Aušros“ vidurinėje 

mokykloje ( nuo  2015 

m. rugsėjo 1 d. keitėsi 

mokyklos statusas – 

pagrindinė mokykla). 

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą  

Informacijos 

pateikimas  
Pedagogai bus 

supažindinami su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis  

2015 – 2017 

metai  
Direktorė  
Saulė  
Venckūnienė 

Žmogišk

ieji 

resursai  

Kiekvienais metais 

sudaroma (ar 

atnaujinama sudėtis) 

korupcijos prevencijos 

komisija mokykloje. 

2017 m. rugpjūčio 31 d.  

Biržų „Aušros“ 

pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 

įsakymu Nr. V – 132 

buvo sudaryta darbo 

grupė, atsakinga už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę: komisijos 

pirmininkė – Danutė 

Laumienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Rima Mitrochinienė – 

dorinio ugdymo 

mokytoja, Eglė 

Karaliūnienė – pradinių 

klasių mokytoja. 



2.  Organizuoti pokalbius 

mokytojams 

antikorupcine tematika 

(supažindinti su Biržų 

rajono savivaldybės 

2015 – 2017 metų 

korupcijos prevencijos 

programa)  

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą  

Informacijos 

pateikimas  
Pedagogai bus 

supažindinami su 

korupcijos 

pasekmėmis 

prevencinėmis 

priemonėmis  
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2015 – 2017 

metai  
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Jovita 

Drevinskienė, 

direktorė S. 

Venckūnienė 

Žmogišk

ieji 

resursai  

Mokyklos direktorė S. 

Venckūnienė supažindino 

bendruomenę su 

korupcijos pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis mokytojų 

tarybos posėdžių metu. 

2017m. gruodžio 13d. 

posėdžio metu mokytojai 

supažindinti su   

Mokyklos ugdymo plano 

20.8p. pateiktais 

susitarimais dėl 

Antikorupcinio ugdymo 

programos integracijos į 

dalykų ugdymo turinį ir 

klasių vadovų veiklas. 

3.  Sudaryti mokytojams 

sąlygas dalyvauti Biržų 
rajono  
PMMMC 

antikorupciniuose  
renginiuose  

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą  

Dalyvių skaičius  Pedagogai 

supažindinami su 

korupcijos pasekmėmis 

ir prevencinėmis 

priemonėmis 

b
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2015 – 2017 

metai  
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Danutė 

Laumienė 

Biudže

to 

lėšos  

2017 m. mokyklos 

direktorė 

S.Venckūnienė 

dalyvavo Biržų r. ŠPT 

organizuotoje 

paskaitoje „Korupcijos 

atžvilgiu rizikingos 

sritys ir korupcijos 

prevencija“. 

4.  Informacijos apie 

viešųjų pirkimų 

procedūras 

prieinamumas 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą  

Informacijos 

pateikimas  
Informacijos viešumas  2015 – 2017 

metai  
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams   

Žmogišk

ieji 

resursai  

Informacija apie viešųjų 

pirkimų procedūras 

prieinama mokyklos 

bendruomenei  mokyklos 



mokyklos 

bendruomenei  
tinklalapyje 

www.birzuausra.lt 

 

5.  Klasių valandėlių 

antikorupcine tematika 

organizavimas  

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą  

Klasių 

valandėlių 

skaičius  

Mokiniai bus 
supažindinami su 
korupcijos 
pasekmėmis ir 
prevencinėmis 

 priemonė

mis 

2015 – 2017 
metai  

1 kartą per 
mokslo metus 

Klasių vadovai   Žmogišk

ieji 

resursai  

Remdamiesi  mokyklos 

Ugdymo plano 20.8 

punktu, klasių vadovai 

vedė klasių valandėles 

korupcijos prevencijos 

temomis. Mokiniai 

klasių valandėlėse aptarė 

korupcijos esmę, 

formas, apraiškas, šių 

dienų aktualijas (vesta 

21 klasės  valandėlė) 

6. Antikorupcijos dienos 

paminėjimas 

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą 

Renginys 

kasmet gruodžio 

9 dieną 

Bendruomenė 

dalyvaus 

antikorupcinės dienos 
paminėjime 

2015-2017 metai Klasių vadovai, 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Žmogišk

ieji 

resursai 

Kasmet gruodžio 9 dieną 

organizuojamas renginys 

http://birzuausra.lt/2017/1

2/19/gera-mada-buti-

saziningu/. 

7.  Kiekvienais metais 

parengti išvadą dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės Biržų 

„Aušros“ pagrindinėje 

mokykloje. 

Didinti  
antikorupcinį 

sąmoningumą 

Kiekvienais 

metais 

Korupcijos 
prevencija. 

2015-2017metai Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Žmogišk

ieji 

resursai 

2017 m. rugsėjo 20d. Nr. 

A-1 parengta išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės Biržų „Aušros“ 

pagrindinėje mokykloje, 

vertinta priėmimo į 

pareigas pagal darbo 

sutartį organizavimo, 

vykdymo ir kontrolės 

sritis. 

www.birzuausra.lt 

 

                                                                               Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos  Korupcijos prevencijos komisija 

http://www.birzuausra.lt/
http://www.birzuausra.lt/

