
             PATVIRTINTA 

                                                                                               Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos  

                                                                                 direktoriaus 2018 m. birželio 8 d.  

                                                           įsakymu Nr. V-286 

 

JONIŠKIO ,,SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA 

 

                           I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, 

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-

185, Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa, patvirtinta 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-101 ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Programos paskirtis – užtikrinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2015–

2017 metų korupcijos prevencijos programos tęstinumą, intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti 

prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos 

darbuotojų veiklą. 

4. Programos strateginės kryptys yra: 

4.1. korupcijos prevencija; 

4.2. antikorupcinis švietimas.  

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės mokykloje įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant 

pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi 

asmenys; 

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas 

derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga 

informacija ir teikiant vienas kitam reikiamą pagalbą; 

5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas 

nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją 

įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

6. Mokykloje yra sudaryta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta korupcijos prevencijos 

komisija, ji dirba pagal patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami.  

7. Įgyvendinant 2015–2017 m. mokyklos korupcijos prevencijos programą viešųjų ir 

privačių interesų konfliktų nebuvo. Nusišalinimo atvejų nebuvo.  

8. Kasmet yra parengiamos mokyklos korupcijos prevencijos ataskaitos apie 

programos priemonių vykdymą už I ir II pusmečius, jos talpinamos interneto svetainėje. 

9. Kasmet vykdomos veiklos: 



9.1. 2015 m.: 

9.1.1. kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti direktoriaus pavaduotojo dienos užimtumo centrui pareigas; 

9.1.2. kovo 23 d. vyko 8 kl. mokinių susitikimas su LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos 

prevencijos poskyrio viršininke R. Šikšniene, dalyvavo 54 mokiniai; 

9.1.3.  kovo 23 d. paskaita darbuotojams „Antikorupcinio ugdymo galimybės“ 1,5 val., 

dalyvavo 37 darbuotojai; 

9.1.4. renginiai, skirti tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti: gruodžio 2 d. 

mokyklinis renginys 7 kl. mokiniams „Mes prieš rūkymą ir korupciją“, dalyvavo 20 mokinių ir 

gruodžio 9 d. rajoninis 7 kl. mokinių konkursas „Mes prieš rūkymą ir korupciją“, dalyvavo 25 

mokiniai; 

9.1.5. parengtas informacinis ženklas „Korupcijai NE“, patalpintas informaciniuose 

stenduose koridoriuose ir  prie mokyklos įėjimo. 

9.2. 2016 m.: 

9.2.1. renginiai, skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti: 

3–10 kl. mokiniai žiūrėjo ir aptarė video siužetą „Būk sąžiningas“; 5–8 kl. mokiniai atliko kūrybinę 

užduotį „Aštuonkojis“, jie sužinojo, išsiaiškino, kas yra korupcija; mokyklos korupcijos prevencijos 

grupė su mokiniais sukūrė video siužetą „Būk sąžiningas“, dalyvavo policijos departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos konkurse, siužetas respublikoje 5–8 kl. mokinių 

grupėje pripažintas geriausiu. Renginiuose dalyvavo apie 450 mokinių. 

9.2.2. gruodžio 19, 20 d. 2 korupcijos prevencijos komisijos nariai dalyvavo 

mokymuose „Vietos savivaldos tvarus vystymasis, saugi ir harmoninga aplinka. Antikorupcinių 

sistemų ir programų veikimas Norvegijos ir Lietuvos savivaldybėse. Antikorupcinės programos 

priemonė (valstybės tarnybos etika ir jos taikymas Norvegijoje)“, kiekvienam asmeniui 12 val.; 

9.2.3. balandžio 12 d. organizuotas susitikimas-paskaita 8 klasių mokiniams su 

Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos prevencijos komisijos nariais, dalyvavo 45 mokiniai; 

9.2.4. interneto svetainėje patalpinta anketa „Asmenų aptarnavimo kokybės ir 

korupcijos apraiškų vertinimas“. 

9.3. 2017 m.:  

9.3.1. kreiptasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas; 

9.3.2. kovo 13 d.  organizuota paskaita-susitikimas su LR STT Šiaulių valdybos 

Korupcijos prevencijos poskyrio viršininke R. Šikšniene, dalyvavo 9A kl. 20 mokinių; 

9.3.3. kovo 13 d.  organizuota paskaita-susitikimas „Antikorupcinio ugdymo 

galimybės“ su LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininke R. Šikšniene, 

dalyvavo 48 darbuotojai; 

9.3.4. atliktas korupcijos prevencijos nustatymo Joniškio „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo 

ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis; socialinės globos asmenims su sunkia 

negalia užtikrinimo vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 

nurodytais kriterijais. Analizuojamas laikotarpis: 2017 m. sausio 2 d. – 2017 m. spalio 1 d.  

Išvada: tiriamu laikotarpiu nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų 

mažiau pavojingų teisės pažeidimų. Socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir kontrolės tvarka yra 

tinkamai reglamentuota. Korupcinio pobūdžio veikos galimos dėl žmogiškųjų faktorių 

kompetencijos ir atsakomybės stokos. Rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu yra valdoma. 

Rekomendacijos: tęsti kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą; periodiškai 

atnaujinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos mokymuose, seminaruose; nuolat atnaujinti 

informaciją mokyklos internetiniame puslapyje korupcijos prevencijos tema. 



 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 

          10.  Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Joniškio 

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą. 

11. Pirmasis tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti 

mokykloje ir jas šalinti. 

12. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti: 

12.1. užtikrinti antikorupcinę kontrolę; 

12.2. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę. 

13. Antrasis tikslas – užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, 

gerinti teisės aktų projektų prieinamumą bendruomenei. 

14. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti: 

                     14.1. vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto; 

14.2. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai. 

 užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų 

projektų prieinamumą bendruomenei; 

14.3. skelbti informaciją apie darbuotojų tarnybines komandiruotes. 

15. Trečiasis tikslas – supažindinti mokyklos bendruomenę su korupcijos keliamu 

pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. 

16. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti: 

16.1. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas; 

16.2. skatinti bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą; 

16.3. šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis.  

17. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal Programos priemonių 

plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus. 

18. Programos uždavinių įgyvendinimas vertinamas pagal nustatytus laukiamo 

rezultato kriterijus. 

         19. Atskiros Programos įgyvendinimo priemonės vertinamos pagal jų įgyvendinimo 

būklę. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 

ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

20. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

21. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos 

direktorius. 

22. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo mokyklos korupcijos prevencijos 

komisija. 

23. Programa finansuojama pagal galimybes ir turimas lėšas. 

24. Pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., teikiama informacija 

savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

apibendrintą informaciją apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus. 

Informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje. 

25. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal poreikį gali būti keičiama, 

papildoma, atnaujinama.  

 

 

 



V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos teisėkūros 

pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.  

27. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.saule.joniskis.lm.lt. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saule.joniskis.lm.lt/


Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

korupcijos prevencijos  

2018–2020 metų programos 

priedas 

 

TIKSLAS – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti.  

UŽDAVINIAI: 

Užtikrinti antikorupcinę kontrolę. 

Įtraukti bendruomenę į korupcijos prevenciją. 

Eil.  

Nr.  

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

1. Kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

įmonėje pareigas. 

Mokyklos 

direktorius 

Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

nurodytas 

pareigas. 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant į 

įstaigą nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

TIKSLAS – užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų projektų 

prieinamumą bendruomenei 

UŽDAVINIAI 

Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 

Nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai. 

Skelbti informaciją apie darbuotojų tarnybines komandiruotes. 

2. Skatinti darbuotojų 

nusišalinimus nuo 

dalyvavimo rengiant, 

svarstant ir priimant 

sprendimus, vykdant jiems 

pavestas užduotis, kad 

būtų išvengta viešųjų ir 

privačių interesų 

konflikto. 

Mokyklos 

direktorius 

Nuolat Bus išvengta interesų 

konflikto, padidės 

visuomenės pasitikėjimas 

mokykla. 

 

3. Atlikti tyrimą, padedantį 

nustatyti sritis, kuriose 

didžiausia galimybė ir 

sąlygos atsirasti 

korupcijai. 

Mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Programos 

įgyvendinimo 

pabaigoje 

 

Bus išsiaiškinta situacija, 

atlikta analizė, su 

išvadomis supažindinta 

Bendruomenė, 

Numatomos veiklos 

gairės. 

TIKSLAS – supažindinti mokyklos bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 

nepakantumą korupcijos apraiškoms 

UŽDAVINIAI 

Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. 

Skatinti bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis. 

4. Organizuoti 

antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, savaites, 

Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti šalies 

ir regiono lygiu 

skelbiamuose konkursuose 

Mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Kiekvienais 

metais 

 



antikorupcijos tema. 

 

5. Informacijos sklaida 

interneto svetainėje, 

spaudoje, plakatų, 

specialių leidinių kūrimas. 

Mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Nuolat Padidėjęs mokyklos 

bendruomenės narių  

Informuotumas. 

6. Skelbti interneto svetainėje  

ataskaitas apie Korupcijos 

prevencijos programos  

priemonių plano 

įgyvendinimą. 

Mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Kas pusmetį Padidėjęs mokyklos 

bendruomenės narių  

Informuotumas. 

7. Organizuoti: 

 mokyklos mokiniams 

paskaitas, susitikimus su 

STT darbuotojais; 

mokytojams, 

darbuotojams, korupcijos 

prevencijos komisijos 

nariams kursus, 

seminarus, paskaitas 

susijusius su antikorupcine 

veikla. 

Mokyklos 

direktorius, 

mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Nuolat Didinti antikorupcinio 

švietimo sklaidą. 

Pagerės antikorupcinis 

sąmoningumas ir 

netolerancija korupcijos 

reiškiniams. 

 

 

 

SUDERINTA 

korupcijos prevencijos komisijos  

2018 m. gegužės 24 d. 

posėdžio protokolu Nr. 2 

 

 


