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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS  2019–2021 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos planas (toliau – 

Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537,  Lietuvos Respublikos nacionalinės 

kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu 

veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, 

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Plano paskirtis – užtikrinti Vilkaviškio pradinės mokyklos 2016–2018 metų korupcijos 

prevencijos plano tęstinumą, korupcijos prevencinėms priemonėms pagal kompetenciją įgyvendinti, 

intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Vilkaviškio pradinėje 

mokykloje (toliau – Mokykla).  

3. Planas grindžiamas teisės aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, 

visuomenės ir Mokyklos darbuotojų antikorupciniu švietimu bei informavimu. 

4. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

4.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens 

teisių ir laisvių apsaugą; 

4.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

4.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

4.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota 

įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

5. Planas įgyvendinamas vykdant priemonių planą, kuriuo siekiama kompleksinėmis 

priemonėmis šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, pasireiškimo priežastis ir sąlygas. 

6. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme 

ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

7. Planą tvirtina Mokyklos direktorius.  

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

8. Plano strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją, šalinti neigiamas sąlygas, 

skatinančias korupcijos atsiradimą, didinti skaidrumą, atvirumą, atskleisti korupcijos priežastis, 

sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti.                         



9. 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė  Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai 

TIKSLAS – ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS, SĄLYGAS KORUPCIJAI PASIREIKŠTI MOKYKLOJE IR JAS ŠALINTI. 

1. Paskirtas asmuo, atsakingus už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės vykdymą mokykloje.  

Socialinis 

pedagogas 

Per 3 mėnesius nuo 

Plano patvirtinimo.  

Paskirtas asmuo padės vykdyti Korupcijos 

prevencijos planą, įgyvendinti tikslus, mokykloje 

vykdys kontrolę.  
 

2.  Teisės aktuose reglamemtuota tvarka nustatyti 

korupcijos pasireiškimo tikimybę Vilkaviškio 

pradinėje mokykloje. Išskirti veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. 
 

Socialinis 

pedagogas 

Spalio mėnesis. Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė ir 

parengta išvada.  

3. Užtikrinti galimybę asmenims anonimiškai 

pranešti apie korupcines apraiškas.  

Socialinis 

pedagogas 

2019–2021 m. Išanalizavus gautus pranešimus, bus galima reaguoti 

į galimai korupcinio pobūdžio veikas, jas tirti. Gautų 

pranešimų skaičius.  
 

4. Kontroliuoti, ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia 

privačių interesų deklaracijas.  

Socialinis 

pedagogas 

2019–2021 m. Nustatytų pažeidimų ir suteiktų konsultacijų 

skaičius, pateiktų laiku ir tinkamų privačių interesų 

deklaracijų skaičius.  
 

5. Tobulinti darbuotojų korupcijos prevencijos 

žinias, juos siunčiant į mokymus.  

Direktorius 2019–2021 m. Darbuotojų kompetencijos didinimas. 

Mokymų ir juose dalyvavusių asmenų skaičius.  
 

6. Skatinti mokinius ir pedagogus domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo ugdymu.  

Direktorius 2019–2021 m. m. Surengtos teminės klasių valandėlės apie 

sąžiningumą, pilietiškumą; Tolerancijos dienos 

minėjimas; integruotos pamokos; plakatai ir 

piešinių parodos šia tematika,  ugdysis pilietiškumas 

ir nepakantumas korupcijai.  
 

7. Informacijos sklaida interneto svetainėje, 

spaudoje.  

Socialinis 

pedagogas 

Nuolat Asmenys bus labiau informuoti, padidės bendras 

pasitikėjimas, piliečiai bus paskatinti informuoti 

apie galimas negeroves. 
 

8. Mokyklos interneto svetainėje skelbti korupcijos 

prevencijos planą. 

Socialinis 

pedagogas 

2019–2021 m. m. Užtikrinamas korupcijos prevencijos priemonių 

viešumas. 
 



  

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Planas skelbiamas mokyklos  interneto svetainėje www.vilkaviskiopradine.lt. 

11. Laukiamas Plano įgyvendinimo rezultatas – sąlygų atsirasti palankioms korupcijai 

apraiškoms mokykloje užkirtimas, skaidrumo ir viešumo užtikrinimas.  

12. Už netinkamą Plano vykdymą, informacijos teikimą asmenims, kontroliuojantiems, 

kaip vykdomas Planas ar nesilaikoma nustatytų terminų, taikoma tarnybinė arba drausminė 

atsakomybė.  

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 
 


