
VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Lėšų poreikis 

Eur 

Pastabos 

1.  ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS IR SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI MOKYKLOJE IR JAS ŠALINTI 

 

1.1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

mokykloje pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos įstatymo 

9 straipsnyje. 

Direktorius Artūras 

Pečkaitis 

Privaloma tvarka, 

numatant asmenį 

priimti į pareigas 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas priimant 

į įstaigą 

nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

Asmenų, siekusių eiti 

pareigas, kai kreiptis į 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą informacijos 

yra privaloma, 

skaičius lygus 

kreipimųsi skaičiui. 

Nereikia.   

1.2. Teikti informaciją Valstybės 

tarnautojų ir juridinių asmenų 

registrams. 

Direktorius Artūras 

Pečkaitis 

2019-2021 m. Bus užtikrintas 

tinkamas 

antikorupcinių ir kitų 

teisės aktų reikalavimų 

vykdymas. Atvejų, kai 

buvo teikiama 

informacija, skaičius. 

Nereikia.  

1.3. Pagal kompetenciją tirti 

skundus, pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie korupcinio 

pobūdžio pažeidimus.  

L.Paškauskienė 

Ž. Alkevičienė 

Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją. 

Nustatomi korupcinio 

pobūdžio pažeidėjai, 

įgyvendinami teisinės 

atsakomybės 

neišvengiamumo 

principai. Gautų ir 

išnagrinėtų skundų 

Nereikia.  



skaičius. 

2. SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO, ATSKAITINGUMO, UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ 

KONTROLĖS MECHANIZMĄ MOKYKLOJE. 

 

2.1. Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą mokykloje. 

Direktorius Artūras 

Pečkaitis 

Nuolat Paskirti įstaigoje 

asmenys padės 

vykdyti Korupcijos 

prevencijos programą, 

įgyvendinti tikslus, 

mokykloje vykdyti 

kontrolę. 

Nereikia.  

2.2. Mokykloje užtikrinti galimybę 

asmenims anonimiškai pranešti 

apie korupcines apraiškas. 

L.Paškauskienė 

Ž.Alkevičienė 

 

2019-2021 m. Išanalizavus gautus 

pranešimus, bus 

galima reaguoti į 

galimai korupcinio 

pobūdžio veikas, jas 

tirti, o esant pagrindui 

– perduoti medžiagą 

kompetentingoms 

institucijoms. Gautų 

pranešimų skaičius.  

Nereikia.   

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti, kad į konkrečiam 

klausimui spręsti sudaromas 

komisijas ir darbo grupes nebūtų 

įtraukiami asmenys, kuriems šio 

klausimo sprendimas kelia 

interesų konfliktą, taip pat 

užtikrinti, kad įvairių komisijų 

veikloje dalyvaujantys asmenys 

nusišalintų nuo interesų 

konfliktą sukeliančių klausimų 

sprendimo. 

 

 

Direktorius Artūras 

Pečkaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokykloje sumažės 

viešųjų ir privačių 

interesų konflikto 

grėsmė ir tikimybė 

pasireikšti korupcijai. 

Atliktų kontrolės 

veiksmų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

Nereikia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Mokyklos interneto svetainėje 

skelbti Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių planą, ataskaitas 

 

 

 

 

 

 

L.Paškauskienė 

Ž.Alkevičienė 

2019-2021 m.  Užtikrinamas 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Nereikia 

3. PLĖTOTI ANTIKORUPCINĘ KULTŪRĄ, SKATINTI NEPAKANTUMĄ KORUPCIJOS APRAIŠKOMS, DIDINTI VISUOMENĖS 

IR BENDRUOMENĖS NARIŲ PASITIKĖJIMĄ MOKYKLA.  

3.1 Tobulinti darbuotojų korupcijos 

prevencijos žinias, juos 

siunčiant į mokymus. 

Direktorius Artūras 

Pečkaitis 

2019-2021 m. Darbuotojų 

kompetencijos 

didinimas. Mokymų ir 

juose dalyvavusių 

asmenų skaičius. 

Kvalifikacijos 

tobulinimui 

lėšas skirs 

mokykla 

 

3.2 Informacijos sklaida mokyklos 

interneto svetainėje 

L.Paškauskienė 

Ž.Alkevičienė 

2019-2021 m.m Mokyklos 

bendruomenės nariai 

bus labiau informuoti, 

padidės bendras 

pasitikėjimas. Tai 

skatins bendruomenės 

narius informuoti apie 

pastebėtas galimas 

negeroves.  

Nereikia.  

 


