
VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS  

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie įvykdymą  Pastabos  

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

Savivaldybės įstaigoje ar 

įmonėje pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnyje. 

Direktorius 

A.Pečkaitis 

Privaloma tvarka, 

numatant asmenį 

priimti į pareigas. 

Priimant naujus asmenis į numatytas 

pareigas 2020 m. iš LR specialiųjų 

tyrimų tarnybos gautos pažymos dėl 

informacijos naujai priimtiems 

darbuotojams: Dainiui Radomskiui, 

Rasai Venclovei, Editai 

Andriulionienei ir Edvinai Subačiūtei 

Baltrušaitienei.  

 

 

2. 

Pagal kompetenciją tirti 

skundus, pranešimus, kitą gautą 

informaciją apie korupcinio 

pobūdžio pažeidimus. 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos mokytojos, 

atsakingos už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę mokykloje 

Gavus skundą, 

pranešimą ar kitą 

informaciją 

Skundų, pranešimų ir kitos 

informacijos apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus gauta nebuvo. 

 

3. Mokykloje užtikrinti galimybę 

asmenims anonimiškai pranešti 

apie korupcines apraiškas. 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos mokytojos, 

atsakingos už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę mokykloje 

2019–2021 m. Mokyklos internetinėje svetainėje 

skelbiami el. paštai, telefonai. Galima 

siųsti anoniminius paklausimus ar 

pranešimus apie galimas korupcijos 

apraiškas.  

Abiejuose mokyklos korpusuose 

pastatytos dėžutės, kuriose galima 

anonimiškai pareikšti apie korupcines 

apraiškas. Pranešimų ar skundų 

negauta. 

 

 

 

 



4. 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 

A.Pečkaitis 

2019–2021 m. Į komisijas ir darbo grupes skiriami 

susirinkimuose, posėdžiuose viešai 

pasiūlyti ir išrinkti asmenys.  

 

5. Mokyklos interneto svetainėje 

skelbti Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių planą, ataskaitas 

 

Vilkaviškio muzikos 

mokyklos mokytojos, 

atsakingos už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę mokykloje 

2019-2021m. Mokyklos internetinėje svetainėje 

korupcijos prevencijos lange 

pateikiama visa informacija apie 

Korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planus, 

ataskaitos 

 

 

 

 

Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojos,                                                                                       Loreta Paškauskienė 

atsakingos  už korupcijos prevenciją ir  kontrolę                                                                                Žaneta Alkevičienė 

 

 


