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MAŽEIKIŲ ,,JIEVARO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS PROGRAMA 2023–2024 METAMS

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

1. Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinė mokykla, Mažeikių rajono savivaldybės 
biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais 
įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, 
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono mero potvarkiais, 
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Mažeikių rajono 
savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais. 
Pagrindinė veikla – pradinio ugdymo individualizuotos, pagrindinio ugdymo 
individualizuotos ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ir su šiomis programomis 
susijusių  neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. Vykdydama pagrindines 
veiklas, mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio 
ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus ir 
vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi 
griežtos atsiskaitomybės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros 
ir sporto skyriui. Direktorius, mokyklai skirto biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet 
atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą ir ją skelbia mokyklos interneto svetainėje. 
Mokyklos veiklos ataskaitos ir pateiktų ataskaitų įvykdymas skelbiamas mokyklos 
interneto svetainėje.

   
II SKYRIUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

2. Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos 2023–2024 metų korupcijos 
prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant 
sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti 
mokykloje. 

3. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, 

neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar 
tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant 
piliečių ir valstybės interesams; 

3.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir 
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šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis 
asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

4. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
4.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
4.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti 

visi asmenys;
4.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas 

užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis 
subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

4.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo 
užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 
rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo 
institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus;

4.5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis 
švietimas bei informavimas.

5. Už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsakingas direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui kuruojantis socialinių mokslų ugdymo programų įgyvendinimą.

6. Programa parengta 2 metų laikotarpiui ir įgyvendinama pagal Programos 
priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

7. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas 
mokyklos direktorius.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Programos tikslai: 
8.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 
8.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas 

šalinti. 
9. Programos uždaviniai: 
9.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 
9.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, siekti, kad visų 

sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei; 
9.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje, supažindinti su 

korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 
9.4. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 
9.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 
9.6. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos 

augimui pilietinę poziciją; 
9.7. prisidėti prie bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose 

formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo (pagarba demokratijos vertybėms, 
neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir 
poelgius); 

9.8. plėtoti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, 
kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti 
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atsakomybę už savo veiksmus; 
9.9. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose 

korupcijos prevencijos klausimais.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
10.1. Skundų, pateiktų mokyklos bendruomenės narių ir kitų asmenų, 

skaičiumi; 
10.2. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio 

nusikaltimus skaičiumi ir santykiu. 
11. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane 

nurodyti vykdytojai.

_____________________

        
            Korupcijos prevencijos programos 

2023–2024 metams
                                                priedas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo 
laikas

Atsakingi 
asmenys

Numatomi rezultatai

1. Mokyklos interneto svetainėje skelbti 
mokyklos korupcijos prevencijos 
programą

2023 m. 
vasaris

Direktorius Informuota mokyklos 
bendruomenė ir 
visuomenė

2. Susitikimai su STT, VSD, policijos, 
prokuratūros, teismų pareigūnais

Kasmet/ 
pagal 
poreikį

Socialinis 
pedagogas

Mokiniai ir mokyklos 
darbuotojai 
supažindinami su 
antikorupcine veikla

3. Antikorupcinio švietimo temas 
integruoti į ekonomikos, pilietiškumo 
pagrindų, istorijos, etikos, tikybos 
mokomuosius dalykus ir klasių 
auklėtojų veiklą

Kasmet Dalykų 
mokytojai, 
klasių vadovai 

Ugdomos 
antikorupcinės 
nuostatos
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4. Mokyklos interneto svetainėje skelbti 
planuojamų pirkimų suvestines, 
mokyklos viešųjų pirkimų taisykles ir 
tarpinių ir metinių finansinių 
ataskaitų rinkinius

Kasmet Ūkvedė,
vyr. buhalteris

Užtikrinamas viešųjų 
pirkimų, paramos 
mokyklai naudojimo 
ir biudžeto viešumas

5. Kontroliuoti mokyklai gautos 
labdaros, nebiudžetinių lėšų 
panaudojimą

Nuolat Mokyklos 
taryba

Užtikrinama skaidri 
ir veiksminga veikla 
mokykloje

6. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos 
dieną mokykloje, organizuoti įvairius 
renginius (paskaitas, piešinių, plakatų 
ir rašinių konkursus, apskritus stalus, 
diskusijas, pokalbius klasių 
valandėlių metu)

Kasmet 
gruodžio 
mėn.

Socialinis 
pedagogas, 
klasių vadovai

Ugdoma nepakanti 
korupcijai mokinių 
pilietinė pozicija

7. Finansines ataskaitas skelbti 
mokyklos internetinėje svetainėje

Kasmet Direktorius Informuota mokyklos 
bendruomenė ir 
visuomenė

8. Viešai skelbti mokyklos interneto 
svetainėje informaciją apie 
darbuotojų darbo užmokestį

Esant 
poreikiui/ 
kasmet

Direktorius Užtikrinama skaidri 
veikla mokykloje

9. Atsakingi darbuotojai laiku 
deklaruoja viešuosius ir privačiuosius 
interesus

Kasmet/ 
esant 
poreikiui

Direktorius Nekyla privačiųjų ir 
viešųjų interesų 
konfliktų

10. Sudaryti sąlygas darbuotojams, 
kitiems piliečiams pranešti mokyklos 
administracijai savo įtarimus dėl 
galimos korupcinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos

Nuolat Direktorius Užtikrintas viešumas 
ir galimybė išvengti 
korupcinių 
nusikaltimų veikos

_________________________
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