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BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS    
2016-2018 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ ATASKAITA  
 

Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas Rezultatas  

1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys.  
Asmuo, atsakingas už korupcijos pasireiškimo tikimybę – 

raštinės vedėja. 
Asmuo, atsakingas už korupcijos programų ir planų 

priemonių rengimą – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.   
2017-09-21 pateikta „Korupcijos pasireiškimo tikimybių 

analizė“ merui.  

2. Rengti Mokyklos darbuotojų mokymus 
korupcijos prevencijos klausimais 

Mokykloje suorganizuoti 1 mokymai darbuotojams, 
dalyvavo 39 darbuotojai (75 %).  

Mokyklos  direktorė dalyvavo paskaitoje „Korupcijos 
atžvilgiu rizikingos sritys ir korupcijos prevencija“.  

3. Konsultuoti Mokyklos darbuotojus 
korupcijos prevencijos klausimais. 

Surengtos 2 konsultacijos darbuotojams, atsakingiems už 
korupcijos prevenciją. 

Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

4. Integruoti antikorupcinį ugdymą į klasių 
valandėles ir nepamokinę veiklą.  

Vykdomas mokinių informavimas ir švietimas korupcijos 
prevencijos tema. Korupcijos prevencijos programa 

integruota į mokyklos ugdymo planą, patvirtintą mokyklos 
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-300 ir 
2017 m. veiklos planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-557.  
Suorganizuotas 1 renginys. Dalyvavo 68 mokiniai (100 %).  

5.  

Integruoti antikorupcinį ugdymą į 
mokomuosius dalykus: pilietiškumo 
pagrindai, istorija, dorinis ugdymas, 

lietuvių kalba, geografija.  
 
 

Korupcijos prevencijos programa integruota į mokyklos 
ugdymo planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-300. Pravestos 63 integruotos 
(ekonomikos, lietuvių kalbos, istorijos ir pilietiškumo 

pagrindų, etikos) pamokos korupcijos prevencijos tema. 

6. Parengti pedagoginių darbuotojų ir kitų 
darbuotojų etikos kodeksą (DEK) 

Apibrėžtos pedagogų ir kitų darbuotojų elgesio normos, 
atsakomybė, garbė ir reputacija, santykiai su kitais 

asmenimis.  
2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-636 parengtas 

darbuotojų etikos kodeksas.  
2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-190 atnaujinti visų 

darbuotojų pareigybių aprašymai.  
2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-244, atnaujintos 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės. 
2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-266, atnaujintos 

Mokinių elgesio taisyklės.  
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Užtikrinti anoniminės informacijos apie 
korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio 

pobūdžio veikas teikimo galimybes: 
telefono linija, elektroninis paštas ar kt. 

Mokyklos interneto svetainėje skelbiami įstaigos kontaktai. 
Padidėjęs visuomenės informuotumas apie kreipimosi 
galimybę susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis. 

Skundų negauta.  
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8. 
Nagrinėti asmenų skundus. Išnagrinėti 

šiuos atvejus, imtis priemonių pažeidimams 
pašalinti. 

Skundų, pranešimų dėl galimų korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų nebuvo.  

9. 

Viešai skelbti Korupcijos prevencijos 
programą ir programos įgyvendinimo 
priemonių planą interneto svetainėje 

,,Antikorupcinė veikla“. 

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-636 parengtas 
korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2018 m., jis 

skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.nrmokykla.lt 
Sudaryta galimybė plačiau informuoti visuomenę. 

10. Įdiegti Viešųjų pirkimų organizavimo 
taisykles ir kontroliuoti jų įgyvendinimą 

Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vykdymo kontrolės veiklos srityse.  

2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-272 atnaujintas viešųjų 
pirkimo komisijos darbo reglamentas ir viešųjų pirkimų 
planavimo, vykdymo, sutarčių kontrolės tvarkos aprašas.  

2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-334 atnaujinta viešųjų 
pirkimų komisija.  

CPVIS priemonėmis vykdytų pirkimų skaičius -2. 
Mažos vertės pirkimų vykdytų apklausos būdu pirkimų 

skaičius -157.  
 

 

 

 

 

 

http://www.nrmokykla.lt/

