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PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

 

                                  I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Moksleivių namų apgaulės ir korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57- 2297, aktuali redakcija 

Žin., 2012-10-17, Žin., 2012, Nr.126-6327), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 

aktuali redakcija Nr. XII-1537, TAR, 2015-03-06, Nr. 3856), Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945, aktuali redakcija Nr. XII-935, 2014-06-12, TAR 

2014-06-26, i. k. 2014-09160) ir kitais teisės aktais, skirta apgaulės ir korupcijos prevencijai 

Moksleivių namuose.  

2. Šioje Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 

programos dalis. Jos turi būti nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Moksleivių 

namuose  ir gyventojų apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių.  

 

II. PASKIRTIS 

 

3.Šis dokumentas nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus ir 

uždavinius Moksleivių namų veikloje, apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius 

pagrindus. 

4. Šios Programos nuostatos yra privalomos visai Moksleivių namų bendruomenei. 

 

                                                                    III. SIEKIS 

 

5.Programa siekiama ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves ir nepažeisti nekaltumo 

prezumpcijos.  

6.Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Panevėžio moksleivių namų veikloje, siekti, 

kad ji netrukdytų teikti kokybiškas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas pagal įstaigos nuostatus, 

užtikrinti žmonių teises ir laisves. 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

7.Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. 

8.Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio 

atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą 

atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą 

elgsena. 



9. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti. 

                          

                          

                     IV. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

10. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

10.1.Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir 

laisvių apsaugą; 

10.2.Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

10.3.Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam tokią pagalbą; 

10.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir 

prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo. 

 

                          V. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI 

 

11.Apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama: 

11.1 kad apgaulė ir korupcija kuo mažiau trukdytų mokyklos veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę; 

11.2.didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus 

veiksmus principo įgyvendinimui;  

11.3.ugdyti mokyklos darbuotojų savimonę bei žmonių nepakantumą korupcijai; 

11.4.kovoti su korupcijos apraiškomis visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės 

pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir  jų parama; 

11.5.skatinti glaudesnį mokyklos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei 

visuomene. 

 

VI. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽDAVINIAI 

 

12. Išanalizuoti ir nustatyti mokyklos veiklos sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos apgaulei ir 

korupcijai atsirasti ir plisti.  

13. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti. 

14. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės. 

15. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą Moksleivių namuose ir jų įgyvendinimo 

administravimą bei kontrolę. 

16. Skirti už šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis. 

17. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją Moksleivių namų  darbuotojus. 

18. Skatinti skaidrų mokyklos veiklos vykdymą, teikiamų paslaugų kokybę. 

19. Kas trys metai sudaryti kovos su apgaule ir korupcija įgyvendinimo priemonių planą, kuriame būtų 

nustatytos programos įgyvendinimo priemonės, laukiami rezultatai, įvykdymo laikas ir atsakingi 

vykdytojai. 

 

VI. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATSIRADIMO RIZIKOS VERTINIMAS 

 

20. Apgaulės ir korupcijos atsiradimo riziką parodo: 

20.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija; 



20.2. Apklausos duomenys; 

20.3. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl mokyklos lėšų ir kito turto; 

20.4.Darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (darbuotojo 

ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra); 

20.5. Mokyklos ir jos darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis; 

20.6. Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai. 

 

VII. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

21.Apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonės:  

21.1. Korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas; 

21.2.Aiškūs sprendimai dėl mokyklos turto naudojimo, valdymo ar disponavimo tokiu turtu. Kontrolės 

ir priežiūros vykdymas; 

21.3.Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už mokyklos veikloje padarytus nusižengimus, 

susijusius su korupcija ir apgaule; 

21.4.Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų 

teikiama viešiesiems interesams;  

21.5.Apibrėžtos Moksleivių namų viešųjų pirkimų komisijos kompetencijos ir atsakomybės ribos, 

daugiausia dėmesio skiriant išankstiniam viešojo pirkimo sąlygų įvertinimui; 

21. 6. Viešųjų pirkimų ir su pirkimų procesu susijusių neslaptų duomenų viešas skelbimas; 

21.7. Galiojančių tvarkos normų pažeidimų  ar darbuotojų kompetencijos viršijimo tyrimas; 

21.8. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas; 

21.9. Mokyklos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis; 

21.10. Mokyklos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas; 

21.11. Mokyklos darbuotojų įsitraukimas į korupcijos ir apgaulės prevenciją; 

21.12.Mokyklos darbuotojų ir kitų asmenų skatinimas pranešti apie piktnaudžiavimus mokykloje, 

apsaugoti pranešusį asmenį nuo neteisėto poveikio.  

 

VIII. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR 

REZULTATAI 
 

22. Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos uždavinių įgyvendinimo analizė atliekama pagal 

apgaulės ir korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytus vertinimo kriterijus. 

23. Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos laukiami rezultatai: 

23.1.įgyvendintos visos apgaulės ir korupcijos prevencijos programos priemonės, numatytos trijų  

metų priemonių plane; 

23.2. pravesti mokymai apgaulės ir korupcijos prevencijos klausimais; 

23.3. išanalizuoti besikreipiančių asmenų skundai; 

23.4. nustatytos ir išanalizuotos apgaulės ir korupcijos paveiktos sritys ir sąlygos jai atsirasti, plisti; 

23.5.Moksleivių namų interneto svetainėje paviešinta informacija apie mokykloje vykdomą apgaulės 

ir korupcijos prevencijos politiką. 

 

                                              IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24.Moksleivių namų direktorius sudaro darbo grupę. Darbo grupė Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programai įgyvendinti sudaro ir teikia direktoriui tvirtinti Programos priemonių planą, trejiems 

metams, kuris nustato apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus bei 

vykdytojus. 



25.Moksleivių namų direktorius periodiškai išklauso darbo grupės veiklos ataskaitą, išsamiai 

išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja Apgaulės ir korupcijos prevencijos programą. 

                                                            

                                             PATVIRTINTA 

                                                                 Panevėžio moksleivių namų 

                                                           direktoriaus 2016-02-11 

                                                  įsakymu Nr. V-14 

 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

2016-2018 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai 

1.  Darbo grupės, atsakingos už apgaulės ir 

korupcijos prevencijos programos priemonių 

plano vykdymą ir kontrolę, sudarymas 

2016 m. 

I ketvirtis 

 

Direktorė R.Juzėnienė 

 

2.  Darbuotojų supažindinimas su Apgaulės ir 

korupcijos prevencijos programa ir priemonių 

planu. 

2016 m. 

I ketvirtis 

Direktorė R.Juzėnienė 

 

3.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos 

2016-2018 m. priemonių plano paskelbimas 

Moksleivių namų interneto svetainėje. 

2016 m. 

I ketvirtis 

 

Interneto svetainės 

administratorius 

R.Kanišauskas 

4.  Apgaulės ir korupcijos pasireiškimo mokykloje 

tikimybės nustatymas. 

2016 m.  

I ketvirtis 

Darbo grupė 

5.  Mokyklos vadovo informavimas gavus 

pranešimą ar informaciją apie galimą korupcinę 

veiką. 

Gavus pranešimą Darbo grupė 

6.  Sąlygų sudarymas telefonu, anonimiškai ar 

kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir 

korupcinius teisės pažeidimus.  

Nuolat 

 

Direktorė R.Juzėnienė, 

Darbo grupė 

7.  Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

nagrinėjimas. 

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

siūlymą 

Darbo grupė 

8.  Darbuotojų pareigybių aprašymų peržiūrėjimas 

ir, esant būtinybei, papildymas antikorupciniu 

požiūriu svarbiomiss nuostatatomis bei teisinės 

atsakomybės priemonėmis. 

2016 m.  

II ketvirtis 

Direktorė R.Juzėnienė 

 

9.  Vidaus audito vykdymas ir jo rekomendacijų 

įgyvendinimas. 

Kiekvienais               

mokslo metais 

Darbo grupė 

10.  Viešųjų pirkimų vykdymas skelbiant juos CVP 

IS priemonėmis, mokyklos interneto svetainėjė 

Nuolat Interneto svetainės 

administratorius 

R.Kanišauskas 

11.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos plano 

papildymas esant poreikiui, tačiau ne rečiau, 

kaip vieną kartą per trejus metus.  

2016-2018 Darbo grupė 

12.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos 2016-2018 Darbo grupė 



įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 

kontrolė ir koordinavimas. Siūlymų teikimas 

dėl plano tikslinimo. 

                                             PATVIRTINTA 

                                                                 Panevėžio moksleivių namų 

                                                           direktoriaus 2019-02-04 

                                                  įsakymu Nr. V-23 

PANEVĖŽIO MOKSLEIVIŲ NAMAI 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

2019-2021 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai 

1.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programos 2016-2018 m. priemonių plano 

įgyvendinimo analizė, pasiūlymų teikimas. 

2019 m. 

I ketvirtis 

 

Darbo grupė 

 

2.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programos 2019-2021 m. priemonių plano 

rengimas. 

2019 m. 

I ketvirtis 

 

Darbo grupė 

3.  Darbuotojų supažindinimas su Apgaulės ir 

korupcijos prevencijos 2019-2021 metų 

priemonių planu. Naujų darbuotojų 

supažindinimas Programa ir planu.  

2019 m. 

I ketvirtis, ir 

vėliau (naujus 

darbuotojus) 

Sekretorė                               

I. Kanišauske 

 

4.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programos 2019-2021 m. priemonių plano 

paskelbimas Moksleivių namų interneto 

svetainėje. 

2016 m. 

II ketvirtis 

 

Interneto svetainės 

administratorė 

R.Garaga 

5.  Apgaulės ir korupcijos pasireiškimo 

mokykloje tikimybių nustatymas. 

2019 m.  

II ketvirtis 

Darbo grupė 

6.  Mokyklos vadovo informavimas gavus 

pranešimą ar informaciją apie galimą 

korupcinę veiką. 

Gavus 

pranešimą 

Darbo grupė 

7.  Sąlygų sudarymas telefonu, anonimiškai ar 

kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę 

ir korupcinius teisės pažeidimus.  

Nuolat 

 

Direktorė 

R.Juzėnienė,  

Darbo grupė 

8.  Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

nagrinėjimas. 

Gavus skundą, 

pareiškimą ar 

siūlymą 

Darbo grupė 

9.  Vidaus audito rekomendacijų vykdymas ir 

jo rekomendacijų įgyvendinimas. 

2019 m. Darbo grupė 

10.  Viešųjų pirkimų vykdymas skelbiant juos 

CVP IS priemonėmis, mokyklos interneto 

svetainėje 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

specialistė 

N.Geležienė 

11.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos plano 

papildymas esant poreikiui, tačiau ne 

rečiau, kaip vieną kartą per trejus metus.  

2019-2021 Darbo grupė 

12.  Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano 

2019-2021 Darbo grupė 



vykdymo kontrolė ir koordinavimas. 

Siūlymų teikimas dėl plano tikslinimo. 

 

 

 

 


