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BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016–2018 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos ( toliau – Pabiržės pagrindinė mokykla) 

2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijos 
ir korupcijos pasireiškimo galimybėmis Pabiržės pagrindinėje mokykloje mažinti. 

            2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 
veiksmingesnę ir viešesnę Pabiržės pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, veiklą. 

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

            4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 
 

II SKYRIU 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

                                       5. Pabiržės pagrindinė mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 
biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas. 

          6. Pabiržės pagrindinė mokykla interneto svetainėje skelbia supaprastintų pirkimų taisykles 

ir viešųjų pirkimų skelbimus, Pabiržės pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinio mėnesio darbo 
užmokestį Eurais, neatskaičius mokesčių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinių 

ataskaitų rinkinius. 
          7. Pagal poreikį direktorius informuoja darbuotojus apie finansinę įstaigos padėtį, lėšų 

panaudojimą, tariamasi ir ieškoma taupymo būdų. 

 
III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

8. Programos tikslai: 

8.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 
8.2.užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Pabiržės pagrindinėje mokykloje; 

9. Programos uždaviniai: 
9.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Pabiržės pagrindinėje mokykloje, aiškintis 

tikėtinas korupcijos pasireiškimo vieta, atskleisti jos priežastis bei sąlygas ir imtis konkrečių 

korupcijos prevencijos priemonių; 
         9.2. atlikti vidaus dokumentų vertinimą antikorupciniu požiūriu ir, esant reikalui, juos 

koreguoti; 
         9.3. tiksliai vykdyti Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių Pabiržės 
pagrindinės mokyklos finansinę veiklą, reikalavimus; 

9.4. užtikrinti teisingos informacijos gavimą bei pateikimą atskaitingoms institucijoms apie 
lėšų gavimą ir panaudojimą; 



          9.5. siekti savalaikio pasitaikančių pažeidimų išaiškinimo. Greito ir tikslaus jų ištyrimo ir 
adekvatus įvertinimo, viešai įvardijant nusižengusius asmenis, taikant jiems teisės aktuose 
numatytas priemones; 

9.6. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą; 
9.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą Pabiržės pagrindinėje mokykloje; 

9.8. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios Programos 
priemonių plano įgyvendinimo administravimą bei kontrolę. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

10. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas įgyvendinimo priemonių planas, kuris 
nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. 

11. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymą 
pagal kompetenciją atsako plane nurodyti atsakingi asmenys. 

12. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis 
tvirtinamas ir atnaujinamas Pabiržės pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Programos įgyvendinimo rezultatai – korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas 
Pabiržės pagrindinėje mokykloje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius 

pirkimus, teikiant paslaugas. 
14. Programos nuostatos bei jos įgyvendinimo priemonių planas, esant poreikiui, gali būti 

papildomas ir koreguojamas. 
            15. Programa skelbiama Pabiržės pagrindinės mokyklos interneto svetainėje 
(http://www.pabirzes-pagrindine.lt). 

 
 

 
                              ____________________________ 
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PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojas 

1. Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą bei informacijos sklaidą Pabiržės 

pagrindinėje mokykloje 

2016 m. vasaris Direktorius 

2. Parengti ir patvirtinti Korupcijos prevencijos programą ir 
jos įgyvendinimo 2016-2018 m. priemonių planą 

2016 m. vasaris Direktorius 

3. Supažindinti Pabiržės pagrindinės mokyklos darbuotojus 
su korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu 

2016 m. III 
ketvirtis 

Direktorius ir 
atsakingas asmuo 

už korupcijos 
prevenciją 

4. Skelbti Korupcijos prevencijos programą bei jos 
įgyvendinimo priemonių planą bei atsakingų asmenų 

kontaktus Pabiržės pagrindinės mokyklos internetinėje 
svetainėje 

2016 m. kovas Atsakingas už 
informacijos 

patalpinimą 
internetinėje 

specialistas 

5. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę veiklos 
srityse, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė 

Kiekvienų metų 
III ketvirtį 

Direktorius ir 
atsakingas asmuo 
už korupcijos 

prevenciją 

6. Atliktus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, 
parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo 

priemonių planą 

Parengus 
korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybės 
įvertinimo 

medžiagą 

Direktorius ir 
atsakingas asmuo 

už korupcijos 
prevenciją 

7. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 
Pabiržės pagrindinės mokyklos priemonių 

Gavus 
pasiūlymą 

Direktorius, 
asmuo atsakingas 

už korupcijos 
prevenciją 

8. Analizuoti ir viešinti nustatytus korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos atvejus 

Gavus 

informaciją 

Direktorius, 

asmuo atsakingas 
už korupcijos 
prevenciją 

9. Organizuoti darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos 

klausimais 

Ne rečiau kaip 1 

kartą per metus 

Asmuo atsakingas 

už korupcijos 
prevenciją 

 

10. Koordinuoti ir kontroliuoti Korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, 

teikti Pabiržės pagrindinės mokyklos direktoriui 

Kas ketvirtį Asmuo atsakingas 
už korupcijos 

prevenciją 



informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų 

tikslinimo 

11. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 
nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones 

Kasmet Direktorius 

 

 

 

                          ______________________________ 
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BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2016–2018 M. KORUPCIJOS PREVENCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil, 

Nr. 
 

Priemonės pavadinimas Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai 

Laukiamas rezultatas Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Lėšos Kontrolė 

1. 
 

Sudaryti komisiją 
atsakingą už kovą su 

korupcija Biržų rajono 
Pabiržės pagrindinėje  

mokykloje 

Didinti 
antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos 
pateikimas 

Pedagogai bus geriau 
supažindinami su 

korupcijos 
pasekmėmis ir 

prevencinėmis 
priemonėmis 

2016–2018 
metai 

Direktorius  
V. Armalas 

Žmogiškieji 
resursai 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  
D. Paušaitė 

2. Organizuoti pokalbius 
pedagogams antikorupcine 

tematika (supažindinti su 
Biržų rajono savivaldybės 

2015–2017 metų 
korupcijos prevencijos 
programa) 

Bendradarbiauti 
su atsakingomis 

institucijomis, 
skatinti 

domėjimąsi 
korupcijos 
prevencija 

Informacijos 
pateikimas 

Pedagogai bus geriau 
supažindinami su 

korupcijos 
pasekmėmis ir 

prevencinėmis 
priemonėmis 

2016–2018 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  
D. Paušaitė 

Žmogiškieji 
resursai 

Direktorius  
V. Armalas 

3. 

 

Sudaryti sąlygas 

pedagogams dalyvauti 
Biržų rajono PMMMC 

antikorupciniuose 
renginiuose 

Didinti 

antikorupcinį 
sąmoningumą 

Informacijos 

pateikimas 

Pedagogai bus geriau 

supažindinami su 
korupcijos 

pasekmėmis ir 
prevencinėmis 
priemonėmis 

2016–2018 

metai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui  

D. Paušaitė 

Žmogiškieji 

resursai 

Direktorius  

V. Armalas 

4. 
 

Informacijos apie Viešųjų 
pirkimų procedūras 
prieinamumas mokyklos 

bendruomenei 

Didinti 
antikorupcinį 
sąmoningumą 

Informacijos 
pateikimas 

Žinomumas 2016–2018 
metai 

Viešųjų 
pirkimų 
organizatorius 

V. Maldutis 

Žmogiškieji 
resursai 

Direktorius  
V. Armalas 
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BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ, 

KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 

SĄRAŠAS 

 

1. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai; 
      2. Paslaugos teikimas (jų apmokestinimas, grynųjų pinigų surinkimas ir atsiskaitymas už juos); 

            3. Degalų sunaudojimo metodika, kontrolė; 

            4. Medžiagų apskaita ir panaudojimas. 
 

 
 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

  

  


