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PAKRUOJO R. LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020-2025 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos 2020-2025 metų korupcijos prevencijos 

programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-295 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  korupcijos 

prevencijos 2020-2025 metų programos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

2. Programos paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir 

kontrolės priemonių vykdymą  Pakruojo r. Lygumų pagrindinėje mokykloje (toliau – 

Mokykloje), kurti veiksmingą antikorupcinį švietimą ir informavimą, taip pat poveikį 

asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų darymo. 

3. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos programos 1 punkte 

nurodytuose teisės aktuose.  

4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Mokykloje, siekti 

kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis 

atriboti  nuo korupcinio  pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Programa siekiama paskatinti 

visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos 

prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Mokykloje bendradarbiavimą su 

vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir 

kitas bendras žmogaus teises ir laisves. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

5. Mokykloje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos 

sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas.  

6. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo ir neformalaus švietimo programų  vykdymas. 

7. Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimus.  

8. Direktorius, kaip mokyklai skirto biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet atsiskaito 

už ūkinę, finansinę veiklą Mokyklos, mokytojų tarybai ir tėvų bendruomenei, Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybai. Mokyklos bendruomenė ir Mokyklos taryba kasmet informuojama apie 



metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant Mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo 

klausimus.  

9. Direktorius ir Mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra 

pateikę privačių interesų deklaracijas. 

10. Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio ugdymo 

temos integruojamos į 9 – 10 klasių pilietiškumo pamokų turinį, 1-10 klasių valandėlių metu, 

1-10 klasių mokiniams organizuojant 1-2 kartus per mokslo metus akcijas „Už ar PRIEŠ 

korupciją“, „Mes nepritariame“ ir kt. veiklos.  

11. Programos įgyvendinimo laikotarpiu vykdomas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas. 

12. Mokyklos internetinėje svetainėje https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/teisine-

informacija/korupcijos-prevencija/ specialioje rubrikoje „Korupcijos prevencija“ skelbiama 

aktuali su korupcijos prevencija susijusi informacija. 

 

III SKYRIUS 

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

13. Programos tikslai: 

13.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;  

13.2. užtikrinti Mokyklos veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;  

13.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę, didinti 

visuomenės pasitikėjimą Mokykla; 

13.4. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią augimui pilietinę 

poziciją. 

14. Programos uždaviniai: 

14.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą Mokykloje bei nustatyti konkrečius terminus; 

14.2. užtikrinti, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti 

informaciją apie Mokyklos darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą, 

įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę; 

14.3. informuoti apie galimas korupcines veikas ir viešinti nustatytus korupcijos 

atvejus;  

14.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais 

visuomenės nariais; 

14.5. Mokykloje vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos 

klausimais. 

 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

15. Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uždaviniai) vertinamas kiekybės ir 

kokybės rodikliais: 

https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/


15.1. didėjančiu nepakantumu korupcijai; 

15.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos priemonių skaičiumi; 

15.3. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais; 

15.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus 

skaičiaus ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičiumi; 

15.5. viešai skelbiamų pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones didėjimu 

kiekvienais programos įgyvendinimo metais; 

15.6. antikorupcinių renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius. 

 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

16. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius. 

17. Už Programos ir jos priemonių plano rengimą ir įgyvendinimą Mokykloje 

atsakingas Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

18. Programos priemonių vykdytojai yra Mokyklos darbuotojai, kiti programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokyklos bendruomenė, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti 

pasiūlymus direktoriui dėl programos pakeitimo ar papildymo. 

20. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir 

asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, 

programa gali būti keičiama. 

21. Programa, priemonių planas jai įgyvendinti bei programos įgyvendinimo ataskaita 

viešai paskelbiama Mokyklos interneto svetainėje. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 


