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ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS  

2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Elektrėnų pradinė mokykla, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą (toliau – 

Programa), vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų 
korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu 2016-04-27 
sprendimu Nr. V.TS–76. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti, korupcijos pasireiškimo tikimybei 
sumažinti Elektrėnų pradinėje mokykloje (toliau – Mokykla) užtikrinant nuoseklų ir kryptingą 
korupcijos prevencijos priemonių vykdymą ir tęstinumą. 

3. Visuomenės nepakantumas korupcijai ir jos antikorupcinis švietimas pradedamas diegti 
Mokykloje. 

4. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 
II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 
         5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 
         5.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 
         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 kitokią pagalbą. 
         5.4. 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. 
 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
  

6. Programos tikslai: 
6.1. didinti Mokykloje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai; 
6.2. skatinti Mokyklos bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą; 
6.3. įvertinti Programos įgyvendinimo efektyvumą. 
7. Programos uždaviniai: 
7.1 skatinti Mokykloje dirbančių asmenų valstybinį lojalumą; 
7.2. plėtoti antikorupcinį švietimą; 
7.3. įvertinti Programos įgyvendinimo efektyvumą ir Programos priemonių neįgyvendinimo 

priežastis. 



8. Programoje nustatytų tikslų ir uždavinių pasiekimas vertinamas pagal Programos priemonių 
plane nustatytus vertinimo kriterijus. 
 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS  
 

9. Programos priemones įgyvendina Mokyklos korupcijos prevencijos komisija, Mokyklos 
direktorius ir kiti vykdytojai, įrašyti į Programos priemonių planą. 

10. Programos priemonių įgyvendinimą kontroliuoja ir koordinuoja Mokyklos korupcijos 
prevencijos komisija. 

11. Mokyklos darbuotojai Mokyklos antikorupcijos komisijai gali teikti pasiūlymus dėl 
Programos keitimo, papildymo ar atnaujinimo. Taip pat gali teikti pasiūlymus dėl Elektrėnų 
savivaldybės Programos keitimo, papildymo ar atnaujinimo iki einamųjų metų spalio 30 d. 
Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijai. 

12. Komisija apibendrina priemonių įgyvendinimą, Mokyklos direktorius iki einamųjų metų 
gruodžio 1 d. Programos vykdymo išvadą pateikia savivaldybės merui. 

13. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti tikslinamas iki einamųjų metų IV 
ketvirčio pabaigos. 
 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS 
 

14. Programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto asignavimų, Mokinio krepšelio lėšų ir 
kitų finansavimo šaltinių. Programos priemonių įgyvendinimo biudžetinis finansavimas numatomas 
atsižvelgiant į Mokyklos finansines galimybes. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Programa, visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu, skelbiama Mokyklos 

interneto svetainėje elektrenupradine@gmail.com skyriuje „Korupcijos prevencija“. 
16. Mokyklos direktorius su Programa supažindina visus Mokyklos darbuotojus. 
17. Už netinkamą Programos, jos priemonių vykdymą asmenys atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
 

__________________________________________ 
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ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Lėšų poreikis, 
Eur 

Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 
terminas 

Laukiamo rezultato 
vertinimo kriterijai 

Pastabos  

1. Organizuoti darbuotojams 
kursus (ar kitą renginį) 
profesinės etikos srityje 

Savivaldybės 
biudžetas,  
MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai  

Direktorius  2016–2018 m. Žinos tarnybinės 
etikos reikalavimais.  
2 renginiai (dalyvių 
skaičius, trukmė) 

 

2. Organizuoti darbuotojams, 
tiesiogiai nedirbantiems 
korupcijos prevencijos srityje, 
seminarus korupcijos 
prevencijos temomis  

Savivaldybės 
biudžetas,  
MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Direktorius  2016–2018 m. Didės atsparumas 
korupcijai.  
2 renginiai (dalyvių 
skaičius, trukmė) 

 

3.  Organizuoti mokykloje 
renginius korupcijos prevencijos 
tema, vykdyti antikorupcinį 
švietimą pradinių klasių 
mokiniams integruojant į 
ugdymo programos dalykus ar 
klasės vadovo veiklą 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Korupcijos 
prevencijos 
komisija, 
Klasių vadovai, 
Socialinis 
pedagogas 

2016–2018 m. Vykdoma prevencinė 
veikla. 
3 renginiai (dalyvių 
skaičius) 

 

4. Reklamjuostės su nuoroda, kur 
kreiptis susidūrus su korupcijos 
apraiškomis, interneto svetainėje 
įdėjimas 

0 Kompiuterių 
priežiūros 
specialistas 

2016 m. Žino, kur kreiptis 
norint pranešti apie 
korupcijos atvejį 

 



5. Interneto svetainėje skelbti 
Korupcijos prevencijos 
programas ir jos įgyvendinimo 
ataskaitas 

0 Direktorius,  
Korupcijos 
prevencijos 
komisija 

Kasmet iki 
gruodžio 31 d. 

Užtikrintas viešumas  

6. Interneto svetainėje paskelbti 
informaciją apie tarnybinį 
automobilį 

0 Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 

2016 m. Užtikrintas viešumas  

7.  Peržiūrėti ir atnaujinti mokyklos 
interneto svetainę 

0 Kompiuterių 
priežiūros 
specialistas 

2017 m. Užtikrintas viešumas.  
Interneto svetainė 
atitinka teisės aktus 

 

8. Kitos informacijos, susijusios su 
korupcijos prevencijos veikla, 
skelbimas, supažindinimas ir 
pan. 

0 Direktorius,  
Korupcijos 
prevencijos 
komisija  

2016–2018 m. Vykdoma sklaida ir 
darbuotojų 
informavimas 

 

_______________________________ 
 


