
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 

korupcijos prevencijos programos 
1 priedas  

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos  

2021-2023 metų korupcijos prevencinės programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita  

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas  Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami rezultatai Vykdymo laikas Vykdytojas  Informacija apie įvykdymą 

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 

išanalizuoti 

srities vertinimo 

kriterijai, 

šaltiniai, 

dokumentai. 

Pagal poreikį bus nustatyta 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė ir pateikta moty-

vuota išvada. 

Pagal poreikį III 

ketvirtyje 

 

 

(neprivaloma) 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Parengta korupcijos pasi-

reiškimo tikimybės motyvuota 

išvada 2022-06-24 Nr. S-161 

1.2. Diegti antikorupcinio el-

gesio 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 

Įvykdyta, taisyklės paskelbtos 

interneto svetainėje 

https://birzuausra.lt/index.php

/informacija/mokytojams/tvar

kos/ 

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 

Nuolat atnaujinama informa-

cija mokyklos interneto sve-

tainėje vadovaujantis Vyriau-

sybės nutarimu Nr. 480 Dėl 

bendrųjų reikalavimų valsty-

bės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto svetainėms 

ir mobiliosioms programoms 

aprašo 201 , 21 punktais. 



3 uždavinys. Skatinti Mokyklos bendruomenės antikorupcinį švietimą   

3.1. Vykdyti Mokyklos ben-

druomenės antikorupcinį 

švietimą. 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos 

pateikimas  

Pedagogai supažindinami 

su korupcijos pasekmėmis 

ir prevencinėmis priemo-

nėmis 

2021 – 2023 

metai 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Mokyklos interneto svetainėje 

pateikiama įvairaus pobūdžio 

medžiaga 

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 

Korupcijos prevencijos grupė 

2023-01-10 dalyvavo ŠPT 

organizuotoje paskaitoje ,,Ko-

rupcijos samprata. Antiko-

rupcinės aplinkos kūrimas“. 

Lektorė – STT Antikorupcinio 

švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

3.3.  Klasių valandėlių antiko-

rupcine tematika organi-

zavimas. 

Didinti mokinių 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Antikorupcinės 

programos integ-

racija į klasių 

vadovų veiklą. 

Mokiniai bus supažindina-

mi su korupcijos pasek-

mėmis ir prevencinėmis 

priemonėmis. 

2021 – 2023 

metai 

1 kartą per 

mokslo metus 

Klasių 

vadovai 

Mokyklos Ugdymo plane 

pateiktos integruojamosios 

programos (antikorupcinių 

temų  integracija į programas).  

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

4.1. Mokyklos interneto svetai-

nėje sutvarkyti informaci-

jos apie pažeidimų patei-

kimo skiltį pagal Lietuvos 

Respublikos pranešėjų ap-

saugos įstatyme nustatytą 

tvarką. 

Personalo patiki-

mumo užtikrini 

mas, sąmoningu-

mo didinimas, 

pranešėjų 

apsauga. 

Pateikiama įvairi 

informacija apie 

pranešimų 

galimybes ir 

pranešėjų 

apsaugą. 

Papildyta skyriaus 

informacija 

rekomendacijomis 

pranešėjams. 

2023 vasaris Korupcijos 

komisija 

Mokyklos interneto svetainėje 

,,Korupcijos prevencija“ 

papildytas skyrius ,,Kaip 

pranešti apie korupcijos 

pažeidimus“. 

4.2.. Nagrinėti asmenų gautus  

skundus ir  imtis priemonių 

pažeidimams pašalinti. 

Mažinti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Skundų, 

pranešimų dėl 

galimų korupci-

nio pobūdžio nu-

sikalstamų veikų 

skaičius. 

Reaguoti į paaiškėjusius 

faktus, pritaikyti tinkamas 

antikorupcines priemones. 

Gavus skundą, 

pranešimą 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

2021, 2022 m. pranešimų 

negauta 

 

 


