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                                           BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ANTIKORUPCINIO  ŠVIETIMO  

2017–2019 METŲ 

PROGRAMA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Biržų neformaliojo suaugusiųjų  švietimo korupcijos prevencijos 2017–2019 metų 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. 

nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programos įgyvendinimo 2015–2019 metų  priemonių plano 6,1,2., priemonę 3 veiklą ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti  Švietimo pagalbos tarnyboje (toliau 

– Tarnyba)   

3. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę 

aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos 

priemonėms įgyvendinti, vykdyti bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kitais asmenimis. 

4. Programos strateginės kryptys yra: 

4.1. korupcijos prevencija; 

4.2. antikorupcinis švietimas. 

5. Programos įgyvendinimą koordinuoja Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo. 

 6. Programa parengta 3 (trejų) metų laikotarpiui. 

7. Programa įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu, 

kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos gerinti antikorupcinį Savivaldybės 

bendruomenės suaugusiųjų  švietimą. 

 

II. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 

8. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  

9.1. viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė; 

9.2. lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių 

fondų, 2 proc. pajamų tikslinis panaudojimas. 

 

III. SKYRIUS 

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

10. Programos tikslai: 

10.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Tarnyboje. 



11. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai:  

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir administravimą; 

11.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai 

bendruomenei;  

11.3. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą. 

 

           IV. SKYRIUS 

KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

  

  12. Sudaryti sąlygas darbuotojams, piliečiams pranešti Tarnybos direktoriui, atsakingam 

už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veiklos. 

          13. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti 

siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo. 

 

V. SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris 

nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas- neatskiriama programos dalis.  

 15. Programą vykdo visi įstaigos darbuotojai. 

 16. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

 

17. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų biudžeto asignavimų, mokinio 

krepšelio ir kitų finansavimo šaltinių. 

18. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti 

numatytas papildomas finansavimas. 

 

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą.  

 20. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

21. Programa įsigalioja nuo 2017 m. vasario 1 d.  

 22. Programa skelbiama interneto svetainėje.  

 23. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi, kas treji metai. Esant 

būtinybei, programa gali būti koreguojama. 

 

     __________________ 
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BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

2017 – 2019 M. ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO  PLANAS 
 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendi-

nimo  

vertinimo 

kriterijai 

Laukiamas rezultatas Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Lėšos Kontrolė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys.  Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą Biržų  rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų  švietimo korupcijos prevencijos 

programą.  

1. 1. Parengti  priemonių 

planą. 

Organizuoti 

mokymus, pokalbius, 

paskaitas 

antikorupcine 

tematika  

Kurti kovos su 

korupcija  

kultūrą, vykdyti 

suaugusiųjų 

švietimą 

korupcijos 

prevencijos 

srityje 

 

Dalyvių 

skaičius 

Darbuotojai bus 

geriau supažindinti su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis 

2017-2019 m. ŠPT direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo , atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

priežiūrą ir sklaidą 

 

Biudžeto, 

projektinės 

lėšos, 

žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 

1.2.  Viešai (ŠPT 

internetiniame 

puslapyje) informuoti 

apie  ŠPT vykdomą 

antikorupcinę 

programą,   

 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą  

Informacijos 

pateikimas 

Biržų savivaldybės 

bendruomenė bus 

supažindinta su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis. Didės 

antikorupcinis 

2017-2019 m. ŠPT direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo , atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

priežiūrą ir sklaidą 

 

Žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 



 2 

sąmoningumas 

2.  2.Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Įgyvendi-

nimo  

vertinimo 

kriterijai 

Laukiamas 

rezultatas 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas Lėšos Kontrolė 

2. Uždavinys. Gerinti informacijos sklaidą paslaugų teikimo  srityje. 

 

2. 1. Interneto svetainėje 

skelbti planuojamų 

pirkimų suvestines, 

viešųjų pirkimų 

taisykles, finansines 

ataskaitas 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos 

pateikimas 

Atsakomybės 

užtikrinamas ir 

viešumas 

2017-2019 m.  ŠPT direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo , atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

priežiūrą ir sklaidą 

 

Žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 

 Pateikti informaciją 

apie viešųjų pirkimų 

procedūras (išskyrus, 

kuriems taikoma 

įprasta komercinė 

praktika) ir su jomis 

susijusius neslaptus 

duomenis  skelbti ŠPT 

interneto svetainėje 

www.birzupmmmc.lt  

 ir pirkimų planus iki 

kiekvienų metų kovo 

25 d. skelbti CVP IS. 

Iki kiekvienų metų 

sausio 30 d. pateikti 

ataskaitą už praėjusius 

metus CVP IS.  

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos 

pateikimas 

 Visuomenė bus 

supažindinta su ŠPT 

vykdomais viešaisiais 

pirkimais 

2017-2019 m. ŠPT direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo , atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos 

priežiūrą ir sklaidą 

bei  Viešųjų 

pirkimų komisijos 

pirmininkas  

 

Žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 

4.  Sudaryti sąlygas ŠPT 

klientams prašant 

suteikti galimybę 

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Užtikrinamas 

viešumas 

Klientai žinos kur 

kreiptis , susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

 ŠPT direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo , atsakingas 

Žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 

http://www.birzupmmmc.lt/
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pareikšti nuomonę  

knygoje „Pedagogų, 

Tarnybos darbuotojų  

ir kt. asmenų 

pasiūlymai, prašymai, 

pareiškimai, skundai“ 

reiškiniu už korupcijos 

prevencijos 

priežiūrą ir sklaidą 

bei  Viešųjų 

pirkimų komisijos 

pirmininkas  

 

 

2017-2019 m. antikorupcinis švietimo planas gali būti  reikalui esant papildomas.  

 

 

    _______________________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Pateikti informaciją 

apie viešųjų pirkimų 

procedūras (išskyrus, 

kuriems taikoma 

įprasta komercinė 

praktika) ir su jomis 

susijusius neslaptus 

duomenis  skelbti ŠPT 

interneto svetainėje 

www.birzupmmmc.lt  

 ir pirkimų planus iki 

kiekvienų metų kovo 

125 d. skelbti CVP IS. 

Iki kiekvienų metų 

sausio 30 d. pateikti 

ataskaitą už praėjusius 

metus CVP IS.  

Didinti 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

Informacijos 

pateikimas 

 Visuomenė bus 

supažindinta su ŠPT 

vykdomais viešaisiais 

pirkimais 

2017-2019 m. ŠPT 

atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją  

G. Braknienė, 

Viešųjų pirkimų 

komisijos 

pirmininkė  

A. Januševičiutė 

Žmogiškieji 

resursai 

ŠPT 

direktorius 

4.  Sudaryti sąlygas ŠPT 

klientams prašant 

suteikti galimybę 

pareikšti nuomonę  

knygoje „Pedagogų, 

Tarnybos darbuotojų  

ir kt. asmenų 

pasiūlymai, prašymai, 

pareiškimai, skundai“ 

    PMMMC 

atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją  

G. Braknienė 

Žmogiškieji 

resursai 

Centro 

direktorius 

____________________ 

http://www.birzupmmmc.lt/

