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2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) korupcijos prevencijos 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos pre-

vencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-

1537, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. 

įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomen-

dacijų patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos 

programa, Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos įgy-

vendinimo priemonių planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 

23 d. sprendimu Nr. T-285 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos pre-

vencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.  

2. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose. 

3. Korupcija kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug dė-

mesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už netei-

sėtus veiksmus principo įgyvendinimui, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam 

reiškiniui.  

4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas su-

darant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  

5. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, prekyba 

poveikiu, piktnaudžiavimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viešojo administravimo 

sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, pikt-

naudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įga-

liojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tar-

nybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie 

pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, 

kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą 

6. Programa įgyvendinama parengiant ir vykdant Mokyklos 2021-2023 metų korupci-

jos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau - Programos įgyvendinimo 

priemonių planas) (1 priedas). Siekiama kompleksinėmis priemonėmis šalinti korupcijos, 

kaip neigiamo socialinio reiškinio, pasireiškimo priežastis ir sąlygas.  

  

http://www.moletai.lt/get_file.php?file=bTZtYm41U1NscXRxeG1MRXltREduNWpXbDYxcW9aVmdsdE5uWUd6Um5jUm95MmpPbGMlMkJWbVhEVVlwSEdxSnFkbDh1VnBaYVdsS1RJbFphWGFzM0cwWnpLbTVpWW1XTm1uWlpva01taG1wdG95R3AwbG1PVllaaVhsbVNVdzhpV201ZHF4Sk9VWlcxc3dKYWt4MkthWkp1VFpIQmhhc2xSbGRabm8yck55Y3B1eVd2R21OWmlZbXJSWThiSWw1UnlaNTJV


 
 

II SKYRIUS 

 APLINKOS ANALIZĖ 

4. Korupcijos atsiradimo ir egzistavimo prielaidos:  

4.1. bendrosios (nedarbas, sumažinti valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų 

atlyginimai);  

4.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, svarbiausių etikos principų 

nesilaikymas); 

4.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, darbuoto-

jų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje, nepakankamai 

skaidrus sprendimų priėmimo procesas);  

5. Įvertinus 4 punkte nurodytus veiksnius, Mokykloje korupcija galima šiose veiklos 

srityse:  

5.1. formuojant valstybės tarnautojų personalą; 

5.2. atliekant Mokyklai nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ar 

kitas procedūras;  

5.3. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras. 

6. Mokykloje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos 

sistema – sudaryta ir dirba komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę: komisijos 

pirmininkė – Danutė Laumienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rima Mitrochinienė – 

dorinio ugdymo mokytoja, Eglė Karaliūnienė – pradinių klasių mokytoja. Vykdomi teisės 

aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas. 

7. Mokykloje įgyvendinamos šios priemonės, padedančios kovoti su korupcija:  

7.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vykdymas ir informacijos dėl korup-

cijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatų teikimas Biržų rajono savivaldybės admi-

nistracijai; 

7.2. informacijos apie viešuosius pirkimus ir finansines ataskaitas skelbimas Mokyklos 

interneto tinklalapyje www.birzuausra.lt;  

7.3. su korupcijos prevencija susijusi informacija viešai skelbiama Mokyklos interneto 

tinklalapio www.birzuausra.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“;  

7.4. Mokyklos korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo kontrolės 

vykdymas. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai teikia ataskaitas, kuriose nurodo 

Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą, išvardija, kas įvykdyta. 

   

III SKYRIUS 

 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

8. Programos tikslas:  didinti administravimo procedūrų skaidrumą, šalinti korupcijos 

prielaidas bei ugdyti mokyklos bendruomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą 

korupcijai.  

9. Programos uždaviniai: 

9.1. nustatyti sritis, kuriose yra didelė tikimybė atsirasti korupcijos apraiškoms; 

9.2. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevenciją; 

9.3 skatinti Mokyklos bendruomenės antikorupcinį švietimą; 

9.4. apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai. 

10. Programos vertinimo kriterijai: 

10.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičius; 



 
 

10.2. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalti-

mus skaičius; 

10.3. renginių, mokymų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius; 

 

V SKYRIUS 

 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

11. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas įgyvendinimo priemonių planas, 

kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. 

12. Programos įgyvendinimo priemonių planas tvirtinamas ir atnaujinamas Biržų 

Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu. 

13. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) ir kontrolę atsakinga 

korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas. 

14. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymą 

pagal kompetenciją atsako plane nurodyti atsakingi asmenys. 

15. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai kiekvienais metais, Korupcijos 

prevencijos komisijai pareikalavus, pateikia informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, 

jų veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą.  

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Ši programa skelbiama Mokyklos tinklalapio puslapio www.birzuausra.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 

17. Programos nuostatos bei jos įgyvendinimo priemonių planas, esant poreikiui, gali būti 

papildomas ir koreguojamas. 

 

________________________ 

  

http://www.birzuausra.lt/


Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 

korupcijos prevencijos programos 
1 priedas  

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos  

2021-2023 metų korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo priemonių planas  

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas  Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Laukiami rezultatai Vykdymo laikas Vykdytojas  

1 uždavinys. Nustatyti sritis, kuriose yra didelė tikimybė atsirasti korupcijos apraiškoms 

1.1. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas. 

Nustatyti sritį, kurioje 

galima korupcijos pasi-

reiškimo tikimybė. 

Vadovaujantis re-

komendacijomis iš-

analizuoti srities 

vertinimo kriterijai, 

šaltiniai, dokumentai. 

Pagal poreikį bus 

nustatyta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

ir pateikta motyvuota 

išvada. 

Pagal poreikį III 

ketvirtyje 

 

 

(neprivaloma) 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

1.2. Diegti antikorupcinio 

elgesio standartą, 

konsultuoti darbuotojus. 

Kurti mokykloje 

korupcijai atsparios 

aplinkos  priemonių 

sistemą. 

Parengtos Antikorupcinio 

elgesio taisyklės. 

Parengtos ir mokyklos 

interneto svetainėje 

paskelbtos 

antikorupcinio elgesio 

taisyklės. 

2022 m. 02-08, 

patvirtintos direktorės 

įsakymu Nr. V-31 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

2 uždavinys. Viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevenciją 

2.1. Viešai skelbti 

Korupcijos prevencijos 

programą ir programos 

įgyvendinimo 

priemonių planą 

interneto svetainėje 

,,Korupcijos 

prevencija“. 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Reguliariai teikiama 

informacija 

Užtikrintas korupcijos 

prevencijos priemonių 

viešumas 

2021 – 2023 metai D. Laumienė, atsakinga 

už korupcijos 

prevenciją 

3 uždavinys. Skatinti Mokyklos bendruomenės antikorupcinį švietimą   

3.1. Vykdyti Mokyklos ben-

druomenės 

antikorupcinį švietimą. 

Didinti antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos pateikimas Pedagogai supažin-

dinami su korupcijos 

2021 – 2023 metai Korupcijos prevencijos 

komisija 



 
 

pasekmėmis ir pre-

vencinėmis priemo-

nėmis 

3.2. Sudaryti sąlygas 

darbuoto-jams dalyvauti 

mokymuose ir 

seminaruose korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

klausimais. 

Didinti antikorupcinį 

sąmoningumą 

Ne mažiau kaip 1 

renginys per metus. 

Pedagogai bus supa-

žindinami su korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis prie-

monėmis 

2021 – 2023 metai 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Laumienė, atsakinga 

už korupcijos 

prevenciją 

 

3.3. Klasių valandėlių 

antikorupcine tematika 

organizavimas. 

Didinti mokinių an-

tikorupcinį 

sąmoningumą 

Antikorupcinės 

programos integracija į 

klasių vadovų veiklą. 

Mokiniai bus supažindi-

nami su korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis. 

2021 – 2023 metai 

1 kartą per mokslo metus 

Klasių vadovai 

 

 4 uždavinys. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai 

4.1. Mokyklos interneto 

svetainėje sutvarkyti 

informacijos apie 

pažeidimų pateikimo 

skiltį pagal Lietuvos 

Respublikos pranešėjų 

apsaugos įstatyme 

nustatytą tvarką. 

Personalo patikimumo 

užtikrini 

mas, sąmoningumo 

didinimas, pranešėjų 

apsauga. 

Pateikiama įvairi 

informacija apie 

pranešimų galimybes ir 

pranešėjų apsaugą. 

Papildyta skyriaus 

informacija 

rekomendacijomis 

pranešėjams. 

2023 vasaris Korupcijos komisija 

4.2.. Nagrinėti asmenų 

gautus  skundus ir  imtis 

priemonių pažeidimams 

pašalinti. 

Mažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Skundų, pranešimų dėl 

galimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų 

veikų skaičius. 

Reaguoti į paaiškėjusius 

faktus, pritaikyti 

tinkamas antikorupcines 

priemones. 

Gavus skundą, pranešimą Korupcijos prevencijos 

komisija 

 


